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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Inleiding 

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing is bedoeld om het kader te bieden voor het 

kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Tevens biedt voorliggende onderbouwing 

de motivering van waarom het gewenste ruimtelijk initiatief inpasbaar is op de door 

initiatiefnemer gewenste locatie en als zodanig niet in strijd is met een goede ruimtelijke 

ordening. In dit geval heeft de onderbouwing betrekking op het planvoornemen om ter 

plaatse van het bestaande agrarisch bedrijf aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest de 

bedrijfsvoering uit te breiden met de verdergaande opwekking van energie via bio-

vergisting. Hieronder een weergave van de ligging van het bedrijf vanuit de lucht binnen 

het oranje kader. 

 

 
Afbeelding 1.1 Ligging van het bedrijf vanuit de lucht 

1.2 Aanleiding 

Het akkerbouwbedrijf van de familie Peters is in 2007 begonnen met het produceren 

van hernieuwbare energie middels een biovergistingsinstallatie. Peters was één van de 

pioniers op het gebied van mestvergisting. Destijds zijn stimuleringssubsidies vanuit de 

overheid gegeven met een looptijd van 10 jaar. In september 2017 lopen deze af. 

 

Om de installatie rendabel te kunnen blijven exploiteren is voldoende schaalgrootte 

nodig.  
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Dit is ook belangrijk om er voor te zorgen dat de productie van hernieuwbare energie 

niet verloren gaat. Zonder aanpassing/uitbreiding van de installatie is het met de 

hedendaagse (verlengde levensduur) subsidieregelingen niet mogelijk de installatie te 

exploiteren. Bovendien ligt er een uitdaging op het gebied van mestverwerking en 

mineralenkringloop. Mest wordt bewerkt zodat dit een waardevol eindproduct is. 

 

De inrichting heeft als doel het produceren van duurzame energie en het verwerken van 

mest. Deze duurzame energie wordt geproduceerd uit mest en biomassa. Met behulp 

van deze activiteit worden emissies van methaan, CO2 en ammoniak (broeikasgassen) 

gereduceerd. Om deze productie zo duurzaam mogelijk te maken, heeft Peters 

gekozen voor de nieuwste technieken en een regionale insteek. Een goed voorbeeld 

hiervan is de techniek waarmee biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en 

vervolgens ingevoed wordt in het aardgasnetwerk van Luttelgeest zodat dit door 

nabijgelegen tuinders kan worden gebruikt. Ook zal de vrijgekomen CO2 worden 

opgevangen zodat dit in de tuinbouw kan worden toegepast. Vrijwel sinds het begin 

wordt de warmte verkocht aan een nabijgelegen tuinbouwbedrijf. 

1.3 Beknopte planomschrijving 

De familie Peters wil het biogasbedrijf vernieuwen en vergroten om de komende jaren 

een goede concurrentiepositie te behouden. Het is de bedoeling om een moderne bio-

vergistingsinstallatie te exploiteren met een invoercapaciteit van 50.000 ton op 

jaarbasis. Van deze hoeveelheid bestaat minimaal 50% uit mest en maximaal 50% 

uit co-producten. Het vermogen van de biogasinstallatie is 1,49 MW elektrisch en 980 

Nm3 groen gas per uur. Daarnaast zijn daken voorzien van zonnepanelen waarmee 

maximaal 600 kWp elektriciteit kan worden opgewekt. De groene stroom wordt ter 

plaatse getransformeerd naar 10.000 volt en kan hiermee via het regionale netwerk 

worden gedistribueerd. De warmte wordt naast het eigen gebruik verkocht aan diverse 

nabijgelegen particulieren en bedrijven. Het groene gas wordt 

op het regionale 8 bar netwerk ingevoerd. 

 

Het toekomstbeeld van de familie Peters is een groot en modern akkerbouw- en 

biogasbedrijf. Hier worden behalve elektriciteit en warmte, ook aardgas, vloeibaar CO2 

en hoogwaardige meststoffen geproduceerd. 

 

Huidig vergunde situatie 

Op dit moment is er een maximale jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 25.000 ton 

vergund. Van deze hoeveelheid bestaat minimaal 50% uit mest en maximaal 50% uit 

co-producten. De totaal vergunde productiecapaciteit is 1,04 MW elektrisch en 490 Nm3 

groen gas. 

 

Omvang aan te vragen omgevingsvergunning 

 Tonnage biomassa: 50.000 ton per jaar 

 Productiecapaciteit elektrisch: 1,49 MW / uur 

 Productiecapaciteit groen gas: 980 Nm3 / uur 
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Met deze aanvraag worden er maatregelen genomen om het bedrijf eventuele geur- en 

geluidhinder zoveel mogelijk te beperken.  

Er wordt een grote nieuwe loods gebouwd waarbinnen alle activiteiten met betrekking 

tot de biogasinstallatie zullen plaatsvinden. Hierna volgt een beschrijving van het proces 

van biovergisting, in bijlage 6.7 is een meer technische procesbeschrijving opgenomen, 

deze heeft als titel “Procesbeschrijving biogasinstallatie”, versie 1.3, datum: 31 juli 2017. 

 

Het mestvergistingsproces. 

Wat betreft het mestvergistingsproces wordt vermeld dat dit een geheel gesloten proces 

betreft. De procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, dienen gesloten te zijn 

uitgevoerd. Dit geldt voor de vooropslag, de mestvergister, de biogasopslag, de 

warmtekrachtinstallatie, de na-opslag, de eventuele extra voorzieningen voor 

mestscheiding of indamping van de mest en de overige onderdelen van het systeem 

(leidingennetwerk, besturingsinstallatie). Omdat de mestvergistinginstallatie gesloten is 

zal er bij een normale bedrijfsvoering geen ammoniak- of geuremissie plaatsvinden. 

 

Co-vergisting 

De op- en overslag van co-substraat (co-product) en de aard van de aangevoerde co-

substraten (=co-producten). De hier bovenstaande beschrijving met betrekking tot het 

mestvergistingsproces is ook van toepassing op co-vergisting. De op- en overslag van 

het co-substraat mag geen geuroverlast veroorzaken naar de omgeving. De opslag van 

co-substraten betreft: de opslag van maïs in een sleufsilo (nr. 30 op bijbehorende 

milieutekening). Deze tekening is als bijlage 6.1 ingesloten en heeft de titel 

“Milieutekening, nieuwe situatie”, bladnummer 3, datum: 26 juli 2017. De opslag van co-

producten vindt plaats in een 4-tal tanks (nr. 20 en 21) en los gestort in bewaarloods 

(nr. 19). Uitgangspunt is dat de co-producten bestaan uit stoffen afkomstig van de 

zogenaamde positieve/ witte lijst. 

 

Er mogen geen andere stoffen worden gebruikt als co-product voor het 

mestvergistingsproces. Het gestelde voorschrift 4.12 behorende bij de van toepassing 

zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) waarin wordt verwezen naar de toegestane co-

producten, is tevens van toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 

Daarnaast wordt voorschrift 4.13 behorende bij Wm-vergunning (nr. 05-026) tevens van 

toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 

 

Gedurende de opslag kunnen de organische materialen onder invloed van temperatuur 

en tijd gaan broeien en fermenteren. Bij de opgeslagen co-substraten kunnen 

geuremissies ontstaan die tot overlast kunnen leiden. Wat betreft de opslag van maïs in 

de gleufsilo en de opslag van de co-producten in de kunststof opslagtanks en in 

bewaarloods nr. 19 wordt een doelvoorschrift (voorschrift C) opgenomen in onderhavige 

vergunning, als waarborg dat de opslag niet zal leiden tot geuroverlast naar de 

omgeving. 

 

De toevoer van vloeibare co-vergistingsproducten vindt plaats vanuit de vacuümtank 

van een vrachtwagen, die in een gesloten systeem is aan te sluiten op een 

vergistingstank voorzien van adequate aan- en afsluitsystemen.  
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Hiermee wordt de emissie afkomstig van het co-substraat (geur) en emissies afkomstig 

van de vergister (geur en ammoniak) voorkomen. 

 

Akkerbouw: 

Op het bedrijf wordt ook akkerbouw uitgeoefend. Het bedrijf beschikt over totaal 65,2 ha 

waarvan 60,2 ha eigendom en 5 ha pacht. Het bouwplan ziet er als volgt uit: 

 

Product Oppervlakte (in hectare) 

Uien 10,5 

Witlofwortelen 10,9 

Wintergerst 10,5 

Pootaardappelen 10,5 

Tulpen 10,8 

Snijmais 3,0 

Grasland 4,0 

Erf en sloten 5,0 

Totaal 65,2 

   Tabel 1.1 Bouwplan 

 

In de loods, aangeduid met letters I, J, H en het zuidoostelijk gedeelte van de nieuwe 

loods (zie bijlage 6.1) wordt gebruikt voor akkerbouwproducten.  

 

Affakkelinstallatle: 

Er is al een mobiele affakkelinstallatle vergund. In onderhavige vergunningaanvraag is 

wederom de mobiele affakkelinstallatie aangegeven.  

In de reguliere bedrijfssituatie (bij normaal goed afgesteld vergistingproces) wordt er 

geen gebruik gemaakt van deze affakkelinstallatie. De affakkelinstallatie is bedoeld voor 

uitzonderlijke noodsituaties wanneer er zich een overdruk voordoet in de 

mestvergisters. 

 

De overdruk in de mestvergisters kan door handmatig ingrijpen in het geautomatiseerd 

proces: door de toevoer van co-producten te verminderen en/of het inschakelen van 

een WKK-installatie afnemen waardoor de affakkelinstallatie niet zal worden gebruikt. 

De vergunninghouder heeft aangegeven dat de affakkelinstallatie binnen 4 uur 

aanwezig is binnen de inrichting. 

 

Hierna volgt een weergave van het beoogde eindbeeld. 
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Afbeelding 1.2 Schematische weergave van het beoogde eindbeeld 

 

De kleuren op bovenstaande afbeelding zijn indicatief en dienen om de verschillende 

onderdelen eenvoudig te onderscheiden. Voor het gebruik van alle gebouwen en 

installaties wordt verwezen naar bijlage 6.1. Hierop is per onderdeel gedetailleerd 

aangegeven, waar, wat staat en wat het gebruik is. Deze bijlage is voorzien van een 

legenda met aanduiding van de nummers en aanduidingen in de tekening. 

1.4 Planologisch kader 

Het perceel is opgenomen in de beheersverordening 'Landelijk gebied'. In deze 

beheersverordening is het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' van kracht 

verklaard. Hieronder is een uitsnede van de verbeelding uit het bestemmingsplan 

opgenomen. 
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Afbeelding 1.3 Uitsnede plankaart 

 

In deze beheersverordening heeft het perceel de bestemming “agrarisch gebied – 

openheid van het landschap” met bebouwingsvlak. De bedrijfsgebouwen en de silo’s 

(gedeeltelijk) zijn opgetrokken binnen het bebouwingsvlak. Buiten het bebouwingsvlak 

is een mestzak gesitueerd. De bestaande erfsingel loopt ruim om zowel het 

bebouwingsvlak als de mestzak heen. 

 

Momenteel is de biogasinstallatie aangemerkt als ondergeschikte nevenactiviteit bij het 

grondgebonden agrarische bedrijf (akkerbouwbedrijf). De mest uit de co-vergister wordt 

nu nog grotendeels op eigen land aangewend. 

 

Na realisatie van de gewenste uitbreiding zal de biovergistingsinstallatie als zelfstandige 

installatie opereren. Dat houdt in dat het co-vergisten van mest niet langer kan worden 

aangemerkt als ondergeschikte nevenactiviteit bij het akkerbouwbedrijf. Het bedrijf zal 

dan bestaan uit twee zelfstandige takken, te weten: 

1. Biovergistingsinstallatie voor het verwerken van mest en het produceren van groen 

gas; 

2. Akkerbouwbedrijf; 

 

Aangezien er een agrarische bestemming rust op het perceel en de 

biovergistingsinstallatie als een zelfstandige tak kan worden beschouwd zijn de 

activiteiten die voortvloeien uit de biovergistingsinstallatie als ook de gebouwen die 

gerealiseerd gaan worden niet meer ten dienste van de agrarische bestemming en 

daarmee in strijd met de beheersverordening. 

 

Om medewerking te kunnen verlenen aan de als zelfstandige bedrijfstak aan te merken 

biovergistingsinstallatie is een afwijkingsprocedure benodigd, in dit geval de uitgebreide 

Wabo-procedure ex 2.12 lid 1 onder a.3 van de Wabo.  
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De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven in principe bereid te zijn medewerking 

te willen verlenen aan de plannen. De redenen dat de gemeente medewerking wil 

verlenen zijn de volgende: 

 Het initiatief voldoet aan de kaders op het gebied van duurzame energie uit de 

Structuurvisie Noordoostpolder 2015; 

 Het initiatief voldoet aan de meeste kaders van de structuurvisie  met betrekking tot 

het uitbreiden van een agrarisch erf; 

 De provincie heeft ambtelijk een positieve grondhouding ten aanzien van het 

initiatief afgegeven. 

 

Wel heeft de gemeente Noordoostpolder een aantal voorwaarden verbonden aan het 

voornemen tot medewerking, deze zijn: 

 Er moet worden voldaan aan een goede landschappelijke inpassing in de vorm van 

een volwaardige erfsingel en erfsloot; 

 In een ruimtelijke onderbouwing moet de goede ruimtelijke ordening aangetoond 

zijn. 

1.5 Procedurekeuze 

Het geldende planologisch regime voorziet zogezegd niet in medewerking aan de 

plannen voor een zelfstandig opererende biovergistingsinstallatie op de gewenste plek. 

Er kan echter met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1 lid 2 onder c van 

de Wabo in combinatie met artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van dezelfde wet 

medewerking worden verleend. 

 

Vanwege de 'milieu' componenten is GS bevoegd gezag. De gemeenteraad echter 

moet voor de activiteit 'afwijken RO' een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 

afgeven. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing dient ter motivering van de VVGB.  

 

In deze onderbouwing wordt beschreven waarom het plan voldoet aan de eisen van 

een goede ruimtelijke ordening", Deze onderbouwing vindt plaats door een toets van 

het planvoornemen aan beleid maar ook aan de diverse omgevingsaspecten.  

1.6 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk komt in hoofdstuk 2 de toets aan het aanwezige 

beleidskader, van Europees naar gemeentelijk toe. Hoofdstuk 3 gaat in op de 

verschillende relevante milieuaspecten, waarna in hoofdstuk 4 een uitvoerige locatie- en 

planbeschrijving plaatsvindt.  In hoofdstuk 5 staat tenslotte de economische 

uitvoerbaarheid centraal. 

1.7 Overzicht verricht onderzoek 

Ten behoeve van het opstellen van voorliggende ruimtelijke onderbouwing zijn diverse 

onderzoeken verricht en adviezen gegeven.  
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Daarnaast is er informatie gebruikt uit onderzoeken en adviezen die in een ander kader 

zijn uitgevoerd. De conclusies uit de verschillende onderzoeken en adviezen zijn 

verwerkt in deze onderbouwing. 

 

Ter voorbereiding van de ruimtelijke onderbouwing zijn de volgende onderzoeken 

verricht: 

1. Akoestisch onderzoek 

2. Externe veiligheid 

3. Watertoets 

4. Geuronderzoek 

5. Bodemonderzoek 

6. Quickscan flora en fauna 

 

De bijlagen zijn aan deze ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. 
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2 Hoofdstuk 2 Beleidskader 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan welke onderwerpen 

tenminste in de toelichting van een bestemmingsplan aan de orde moeten komen. Er is 

voor gekozen om deze onderwerpen ook terug te laten komen in deze ruimtelijke 

onderbouwing. Hieronder en in de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden deze onderwerpen 

behandeld. In algemene bewoordingen komt het er op neer dat in de toelichting de 

gedachten worden neergelegd die aan het plan ten grondslag liggen. Het bevat de 

resultaten van onderzoek naar de bestaande toestand en naar de mogelijke en 

wenselijke ontwikkeling van het gebied. 

2.1 Europees beleid 

2.1.1 Natura 2000 (Vogel- en Habitatrichtlijn) 

Algemeen 

Als uitvloeisel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn zogenaamde Speciale 

Beschermingszones onderscheiden in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze 

gebieden vormen samen het Nederlandse deel van Natura 2000, het Europese netwerk 

van natuurgebieden.  De Friese IJsselmeerkust, het Ketelmeer en het Vossemeer, het 

Zwarte Meer en de natuurgebieden Weerribben en Wieden (Overijssel) zijn 

aangewezen als Natura 2000-gebied.  

 

De aanwijzing als Natura 2000-gebied heeft niet alleen gevolgen voor het aangewezen 

gebied, maar ook voor het omliggende gebied door de zogenaamde externe werking. 

Dit wil zeggen dat ontwikkeling of gebruik van gronden die buiten de Natura 2000 

gebieden liggen van invloed kunnen zijn op de instandhoudings-doelstellingen van het 

beschermde gebied. 

 

De Europese richtlijnen en de bescherming van de Speciale Beschermingszones zijn 

sinds oktober 2005 opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998. Per 1 januari 2017 

is deze wet overgegaan in de Wet Natuurbescherming. 

 

Toepassing op het plan 

Voor uitvoering van het planvoornemen is een vergunning Wet Natuurbescherming 

(Wnb) aangevraagd op 31 maart 2017. Deze aanvraag is als bijlage 6.2 bijgevoegd, 

met als titel “Aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming”, datum: 31 maart, 

gewijzigd 26 april 2017 en 1 augustus 2017.  

 

Ten aanzien van de invloed van het bouwplan op omringende natuurgebieden kan nog 

het volgende aangegeven worden op basis van uitgevoerd ecologisch onderzoek door 

onderzoeksbureau EcoMilieu. Zie hiervoor bijlage 6.3 met als titel “Ecologisch 

onderzoek Oosterringweg 39 Luttelgeest”, datum: 28 juli 2017. In  paragraaf 3.4 van 

deze onderbouwing wordt dit nader toegelicht. 
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Gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Weerribben ligt op een afstand van circa 5,3 

kilometer van het plangebied. Voor de emissie van NOx en NH3 zijn berekeningen 

gemaakt voor zowel de referentiesituatie als de gewenste situatie. Ten tijde van de 

aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming (31 maart en 26 april 2017) was de 

aanvraag vergunbaar. Vanwege de uitbreidingsplannen was er op dat moment 0,20 

mol/ha/jaar ontwikkelingsruimte nodig. Op 25 mei 2017 is besloten dat er geen nieuwe 

besluiten inzake de Wet Natuurbescherming met ontwikkelingsruimte mogen worden 

genomen. Dit vanwege de herziening van het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) 

en de update van het rekenmodel AERIUS. Daarna is bepaald dat deze impasse in 

ieder geval tot 1 september 2017 duurt. Om toch een vergunbare situatie te creëren is 

de aanvraag op 1 augustus aan gepast. In deze gewijzigde aanvraag is één van de 

WKK’s op 30% van de capaciteit aangevraagd. Daarmee is de NOx emissie gelijk aan 

de emissie in het referentiejaar. Hiervoor is (met het te vervangen rekenmodel) 

berekend dat er dan slechts 0,08 mol/ha/jaar ontwikkelingsruimte nodig is. Hiermee is 

de verwachting dat die situatie in ieder geval vergunbaar is, ook na de update van het 

rekenmodel AERIUS. De depositie, die veroorzaakt wordt volgens de referentie, is te 

allen tijde vergunbaar.  

De aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming haakt niet aan bij de aanvraag 

omgevingsvergunning, omdat de aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming eerder 

is ingediend. Hierdoor kunnen beide vergunningen los van elkaar beoordeeld en 

vergund worden.  

Wanneer er na 1 september meer ontwikkelingsruimte beschikbaar blijkt te zijn, kan er 

een nieuwe aanvraag worden ingediend, met een aanvraag waarbij de derde WKK 

meer dan 30% kan gaan draaien.  

 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

Het plangebied ligt niet binnen de NNN begrenzing. Er is geen afname of versnippering 

van NNN areaal en er wordt niet binnen de NNN begrenzing gewerkt. Gezien de 

afstand van het plangebied ten opzichte van omliggende NNN gebieden en de beperkte 

lokale activiteiten die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden worden 

negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN uitgesloten. 

Vervolgstappen in het kader van het NNN beleid is dan ook niet aan de orde. 

2.2 Rijksbeleid 

2.2.1 Ruimtelijk – Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 22 november 2011 onder 

aanvaarding van een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en 13 maart 

2012 vastgesteld. Onderdeel van de SVIR is het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro). 

 

Met de SVIR kiest het rijk voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 

nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 

resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 

beleidsvrijheid.  
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Voor dit deel van Luttelgeest zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die 

aangemerkt worden als nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden. 

 

2.2.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de Ladder 

voor duurzame verstedelijking’ daaraan toegevoegd. De Ladder ondersteunt 

gemeenten en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het 

voorkomen van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De Minister van 

Infrastructuur en Milieu heeft een handreiking beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij de 

toepassing van de Ladder. Op 1 juli 2017 is de herziene Ladder duurzame 

verstedelijking in werking getreden. De nieuwe Ladder is samen met betrokken 

overheids- en marktpartijen opgesteld om de Ladder beter te laten aansluiten op de 

praktijk en moet tot minder onderzoekslasten en bezwaarprocedures leiden. De 

bedoeling is om in een kortere periode toch het gewenste effect te behalen. De 

behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet immers nog steeds zowel voor 

het binnen- als buiten stedelijke gebied worden aangetoond.  

 

Doel 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) geïntroduceerd. Doel van de Ladder voor duurzame verstedelijking is 

een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 

gebieden.  

 

Het Rijk wil met de introductie van de Ladder vraaggerichte programmering bevorderen. 

De Ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten.  

Uitgangspunt van de strategie voor de bebouwde ruimte is betere benutting van het 

bestaand stads- en dorpsgebied (BSD). Stedelijke ontwikkeling vindt daarom primair 

plaats binnen BSD. Niet alle vraag naar wonen en werken kan en hoeft te worden 

opgevangen binnen BSD. De Ladder voor duurzame verstedelijking, zoals opgenomen 

in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bevat het handelingskader.  

 

In het Bro is de Ladder ingekaderd in die zin dat niet voor ieder ruimtelijk besluit de 

Ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen hoeft te worden.  

De Ladder moet doorlopen worden voor plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

mogelijk maken. Een stedelijke ontwikkeling wordt gedefinieerd als: 

 

“een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 

kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen” 

 

Onderstaand wordt nader ingegaan op de Ladder voor duurzame verstedelijking in 

relatie tot voorliggend bouwplan. 

 

De (herziene) Ladder bestaat uit één stappen en twee onderdelen. 
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Onderdeel 1 

Onderdeel 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke 

ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke 

voorzieningen. Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is 

voorzien. Is de vraag gelijk aan de behoefte minus het aanbod (in plannen én in de 

bestaande voorraad met eenzelfde kwaliteit als de gevraagde kwaliteit). 

 

Met de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen 

stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Zo ja, dan is 

onderdeel 2 aan de orde. 

 

Onderdeel 1 in relatie tot voorliggend plan 

De vraag naar elektriciteit en gas zal blijven groeien. Het opvangen van deze groei en 

het handhaven van het huidige hoge niveau van leveringszekerheid vragen om 

uitbreiding van het productievermogen (waaronder het decentrale vermogen) en de 

energienetwerken. Daarom zal voor de opwekking en het transport van energie (ook 

over onze grenzen heen) voldoende ruimte gereserveerd moeten worden. Duurzame 

energiebronnen als wind, zon, biomassa en bodemenergie verdienen daarbij speciale 

aandacht.  

Hun aandeel in de totale energievoorziening moet omhoog en zij hebben relatief veel 

ruimte nodig. De overgang naar meer duurzame energievoorziening vraagt om meer 

ruimte. Zo vraagt het voorzien in de hele Nederlandse energiebehoefte met bijvoorbeeld 

louter biomassa om een ruimtebeslag groter dan Nederland. Bij bijvoorbeeld 

windenergie gaat het om een ruimtebeslag groter dan de provincie Limburg.  

 

Voor dit initiatief is vooronderzoek gedaan naar de afzetmogelijkheden in de omgeving. 

Hieruit volgde dat er voor zowel groen gas als elektriciteit mogelijkheden zijn om te 

leveren aan het regionale netwerk. Peters streeft naar een duurzame agrarische 

activiteit, met name in de nabije omgeving. Om deze reden is gekozen voor het 

betrekken van dierlijke mest dat afkomstig is van nabijgelegen veehouderij bedrijven. 

Deze bedrijven profiteren ook van de voordelen. Zo hebben omliggende bedrijven 

eenvoudige toegang tot mestverwerking en is er een besparing in het gebruik van 

kunstmest.  

 

Deze duurzame energie wordt geproduceerd uit mest en biomassa. Met behulp van 

deze activiteit worden emissies van methaan en ammoniak (broeikasgassen) 

gereduceerd. Om deze productie zo duurzaam mogelijk te maken, heeft Peters 

gekozen voor de nieuwste technieken en een regionale insteek. Een goed 

voorbeeld hiervan is de techniek waarmee biogas wordt opgewaardeerd tot 

aardgaskwaliteit en vervolgens ingevoed wordt in het aardgasnetwerk van Luttelgeest. 

Ook wordt er naar gestreefd om alle warmte nuttig aan te wenden. 

 

De vraag naar energie is zogezegd aanwezig en zal ook aanwezig blijven. Er wordt 

voldaan aan onderdeel 1 van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
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Onderdeel 2 

Onderdeel 2 houdt in dat wordt onderzocht in hoeverre in die behoefte kan worden 

voorzien binnen bestaand stads- en dorpsgebied, door benutting van beschikbare 

gronden door herstructurering, transformering of anderszins, rekening houdend met 

belangrijke waarden en kwaliteiten van het gebied.  

 

De locatie is niet gelegen binnen bestaand stedelijk gebied maar in het landelijk gebied. 

Een biovergistingsinstallatie is vanwege zijn omvang, verkeersaantrekkende werking en 

uitstraling van milieucomponenten op het gebied van geur en geluid in eerste instantie 

niet wenselijk om binnen bestaande stedelijk gebied te vestigen, omdat in de regel de 

afstand tot woningen van derden een belemmering kan vormen. Wat wel een 

mogelijkheid zou zijn is om de installatie op een bedrijventerrein te vestigen. Een 

bedrijventerrein behoort ook tot bestaand stedelijk gebied. Dat zou in dit geval 

nieuwvestiging betekenen.  

 

Op deze locatie in het landelijk gebied is reeds een bestaande vergistingsinstallatie 

aanwezig. In relatie tot de vraag of er geen ruimte is in bestaand stedelijk gebied is het 

zo dat dergelijke biovergistingsinstallaties zich primair vestigen in het landelijk gebied. 

Provincie Flevoland heeft in haar omgevingsplan aangegeven dat biomassa-warmte-

krachtinstallaties ook kansrijk zijn voor installaties voor covergisting van mest bij 

(geclusterde) agrarische bedrijven (zie paragraaf 2.3.1 van deze onderbouwing). 

Verder is het zo dat de inrichting van het bestaande plangebied qua omzoming met 

bomen reeds is ingericht. Binnen deze bestaande plancontour vindt de verdergaande 

ontwikkeling van de bestaande bioververgistingsinstallatie plaats.  

 

De benodigde input aan producten (mest en co-producten) kunnen uit de directe 

omgeving worden betrokken. Hierdoor zijn de transportafstanden gering. Ook de afzet 

vindt ook in de regio plaats. De warmte en elektriciteit kan in de directe omgeving weer 

benut worden.  

Er is dus sprake van een zeer duurzame inzet van productiemiddelen. 

 

De bestaande locatie ligt aan de Oosterringweg, dit is een provinciale weg met 

voldoende capaciteit. Op het betreffende gedeelte van de Oosterringweg zijn ook de 

Orchideeënwinkel en de Orchideeënhoeve gevestigd. Door de provincie is een 

verkenning in voorbereiding voor de verkeersafwikkeling in dit gebied. De 

verkeersaantrekkende werking van Peters Biogas is, verhoudingsgewijs, minimaal: 65 

motorvoertuigen per etmaal in de nieuwe situatie. Dit is nader toegelicht in paragraaf 

4.6 van deze ruimtelijke onderbouwing. 

 

De locatie is dus goed en passend ontsloten, zodat er kan worden voldaan aan stap 3. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de Oosterringweg 39 te Luttelgeest een 

geschikte locatie is voor deze activiteiten. Het betreft een reeds bestaande activiteit, die 

nu wordt uitgebreid.  

 

Het verzoek is in overeenstemming met de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
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2.3 Provinciaal beleid 

Het provinciaal belang is gelegen in een goede toepassing van de Ladder voor 

duurzame verstedelijking, erfomvang, landschappelijke inpassing (erfsingel) en 

infrastructuur. Op de Ladder voor duurzame verstedelijking is hiervoor ingegaan, de 

andere onderdelen worden hierna toegelicht. De landschappelijke inpassing en 

infrastructuur zijn nader gemotiveerd in paragraaf 4.5 en 4.6. 

2.3.1 Omgevingsplan Flevoland 

In dit omgevingsplan is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor 

de periode 2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. In het omgevingsplan is 

specifiek voor het landelijk gebied een beleidskader opgenomen. Het landelijk gebied 

moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande schaalvergroting en 

herstructurering van de landbouw. De provincie wil agrarische bedrijvigheid die zich 

primair richt op duurzame productie (en verwerking) van landbouwproducten optimale 

ontwikkelingskansen geven. Bovendien wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe 

functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch draagvlak en deze 

verweven met de bestaande landbouwfunctie. 

 

De landbouw verandert in een hoog tempo van een beschermde en ondersteunde 

sector naar een sector die moet concurreren op de wereldmarkt. Bedrijven reageren 

hierop met schaalvergroting, specialisatie, intensivering en een verschuiving van 

akkerbouw naar veehouderij.  

 

Ook zijn er bedrijven die oplossingen zoeken in verbreding van de bedrijfsvoering, zoals 

verwerking van agrarische producten, het telen van energie- of andere gewassen, 

mestvergisting, recreatie en toerisme. De provincie wil de agrarische sector in haar 

verdere ontwikkeling faciliteren en ondersteunen, zodanig dat er een duurzame, vitale 

landbouwsector ontstaat en er meer mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van 

andere economische functies in het landelijk gebied. 

 

Op het gebied van duurzame energie levert de opwekking van windenergie de grootste 

bijdrage aan het bereiken van de Flevolandse klimaatdoelstelling. Als windrijke 

provincie wil Flevoland optimaal gebruik maken van de milieuvoordelen en 

economische potenties van de opwekking van windenergie zonder de landschappelijke 

kwaliteiten van de provincie aan te tasten. 

 

Naast windenergie maakt bio-energie een grote ontwikkeling door.  

 

Naast deze biomassa-warmte-krachtinstallaties zijn in Flevoland kansrijk: 

 installaties voor covergisting van mest bij (geclusterde) agrarische bedrijven en op 

bedrijventerreinen; 

 warmtekrachtinstallaties op houtachtige biomassa voor energie-intensieve bedrijven 

of delen van bedrijventerreinen; 

 warmtekrachtinstallaties op biomassa voor kassengebieden; 

 warmtekrachtinstallaties op bio-olie voor zwembaden en zorginstellingen. 
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De provincie heeft een voorkeur voor de inzet van materiaal dat minder geschikt is voor 

hoogwaardige toepassingen of dat al een cascade heeft doorlopen. Van afvalstromen 

die niet als product of materiaal hergebruikt kunnen worden, kan de energie-inhoud 

worden benut. De inzet van afval als brandstof wordt dan gezien als nuttige toepassing. 

 

De uitbreiding van de biovergistingsinstallatie op het akkerbouwbedrijf in Luttelgeest en 

het produceren van groen gas voldoet aan de huidige provinciale uitgangspunten. 

 

2.3.2 Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 

De provincie beschikt sinds 1 september 2007 over één integrale Verordening voor de 

fysieke leefomgeving (VFL). In 2012 is de VFL vervangen door de Verordening voor de 

fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (VFL 2012). In de VFL 2012 is geen bepaling 

opgenomen die de voorgenomen ontwikkeling in de weg staat. 

 

2.3.3 Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 

De Provincie Flevoland heeft op 17 juni 2008 de beleidsregel “Kleinschalige 

ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008” vastgesteld. Met deze beleidsregel geeft de 

provincie aan op welke wijze zij omgaat met de uitgangspunten zoals die in het 

Omgevingsplan Flevoland 2006 zijn geformuleerd met betrekking tot kleinschalige 

ontwikkelingen in het landelijk gebied.  

Voor een vitaal en duurzaam platteland wil de provincie meer ruimte bieden aan nieuwe 

kleinschalige niet agrarische en agrarisch aanverwante functies en aan de vergroting 

van (voormalige) agrarische bouwpercelen. 

 

Verdere ontwikkeling van kleinschalige economische dragers in het landelijk gebied is 

van belang voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. De ontwikkelingen vragen 

echter wel om een zorgvuldige regie, zodat de reeds aanwezige functies worden 

beschermd, het onderscheid tussen het landelijk en het stedelijk gebied niet vervaagt, 

de kleinschalige ontwikkelingen landschappelijk goed worden ingepast, de 

verkeersveiligheid gewaarborgd blijft en de bestaande detailhandels- en 

voorzieningenstructuur niet wordt aangetast. 

 

Biovergisters worden beleidsmatig onderschreven (zowel in het omgevingsplan 

Flevoland, als in de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied). 

Ze worden toegestaan als ondergeschikte nevenfunctie tot 1.000 m2. Deze beleidsregel 

geeft daarnaast ruimte om, zoals in dit geval, het bouwblok te vergroten.  

In dit geval wordt het bouwblok vergroot vanwege landschappelijke inpassing (zie 

paragraaf 4.5), maar de uitbreiding past binnen de bestaande contour, binnen de 

bestaande erfsingel van het perceel. 

 

Ontwikkelingen in de landbouwsector maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan 

kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies en vergroting van 

(voormalige) agrarische bouwpercelen.  
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Verdere ontwikkeling van kleinschalige economische dragers in het landelijk gebied is 

van belang voor de leefbaarheid van het landelijk gebied.  

 

De beleidsregel heeft betrekking op de (voormalige) agrarische bouwpercelen in het 

landelijke gebied van Flevoland, met uitzondering van (voormalige) agrarische 

bouwpercelen binnen de (te ontwikkelen) Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 

Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische 

bouwpercelen zijn mogelijk, mits deze activiteiten in opzet en ontwikkelingsperspectief 

kleinschalig van karakter zijn en blijven. Hiervoor geldt dat: 

a. de schaal van een activiteit bepaald wordt door de aard, de omvang, de 

verkeersaantrekkende werking en het aantal werknemers. In de toelichting is voor 

een aantal activiteiten een indicatie van de bedoelde kleinschaligheid gegeven; 

b. niet-agrarische en agrarisch aanverwante activiteiten hebben indien mogelijk plaats 

in bestaande bebouwing; 

c. voor niet-agrarische activiteiten in totaal maximaal 30% van het (voormalig) 

agrarisch bouwperceel bebouwd mag worden. De volgende uitzonderingen zijn 

hierop van toepassing: 

1. detailhandel is toegestaan tot een maximum van 200 m2 bruto vloeroppervlak 

per (voormalig) agrarisch bouwperceel voor de verkoop van eigen of in de 

streek gekweekte of vervaardigde producten (opslag niet meegerekend) en/of 

voor de verkoop van producten met een directe binding aan op grond van deze 

beleidsregel toegestane toeristisch-recreatieve voorzieningen; 

2. een café en/of restaurant is toegestaan tot een maximum van 500 m2 per 

(voormalig) agrarisch bouwperceel; 

d. voor agrarisch aanverwante activiteiten geen maximum bebouwd oppervlakte 

gesteld wordt. De volgende uitzonderingen zijn hierop van toepassing: 

1. bouwwerken ten behoeve van de be- en/of verwerking van eigen of in de streek 

gekweekte of vervaardigde producten producten zijn toegestaan tot een 

maximum van 500 m2 per (voormalig) agrarisch bouwperceel; 

2. bouwwerken ten behoeve van de be- en/of verwerking van mest en andere 

biomassa zijn toegestaan tot een maximum van 1.000 m2 per (voormalig) 

agrarisch bouwperceel; 

3. bebouwing in de vorm van teeltondersteunend glas is toegestaan tot een 

maximum van 2.500 m2 per (voormalig) agrarisch bouwperceel. 

 

Dit initiatief heeft betrekking op de uitbreiding van een bestaande installatie voor 

covergisting, dusdanig dat deze als zelfstandige bedrijfstak zal gaan functioneren naast 

het akkerbouwbedrijf. Er is reeds een bestaande biovergistingsinstallatie aanwezig, 

echter de aanvraag omvat uitbreiding van meer dan 1.000 m2.  

Daarmee is het verzoek niet in overeenstemming met dit provinciaal beleid. De 

uitbreiding van dit initiatief kan echter plaatsvinden binnen de (met bomen omzoomde) 

inrichting van het bestaande plangebied. Binnen deze bestaande plancontour vindt de 

verdergaande ontwikkeling van de bestaande bioververgistingsinstallatie plaats, zonder 

dat de bestaande situatie ruimtelijk veel wijzigt.  
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De erfsingel wordt nu wel wat aangepast, om het erf beter op de bestaande 

kavelstructuur af te stemmen en minder op de weg. Gedeputeerde Staten van 

Flevoland hebben op 21 juli 2017 besloten om af te wijken van de Beleidsregel 

kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 ten behoeve van het initiatief. 

 

2.4 Gemeentelijk beleid 

2.4.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

2.4.1.1 Algemeen 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de 

gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en 

gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De Structuurvisie is een document voor de 

langere termijn. Daarom ken zij een zekere mate van globaliteit en abstractie.  

De visie vormt de basis voor ons toekomstig beleid, ter uitwerking van de structuurvisie 

zijn gebiedsvisies, masterplannen, uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en 

beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang te zetten. 

 

2.4.1.2 Doel 

De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals voor het landschap, de kernen 

en de gemeenschap, zorgvuldig af te wegen. En hieruit een integrale ontwikkelings-

richting te bepalen voor de periode tot 2025. De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is 

vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke, economische en 

sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het landschap en leefbaarheid in 

de gemeente Noordoostpolder. 

 

2.4.1.3 Duurzame energie, duurzame landbouw 

De gemeentelijke ambitie is om in 2030 voldoende duurzame energie op te wekken om 

daarmee energieneutraal te zijn. De gemeente staat positief tegenover kansrijke 

initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, zoals grootschalige opwekking 

van windenergie langs de dijken, geothermie, biomassastromen, grootschalige inzet 

van zonne-energie en de productie van biogas. Daarom wordt aan deze ontwikkelingen, 

onder voorwaarden, ruimte geboden. 

 

Dit initiatief omvat het toepassen van duurzame energie: zonnepanelen, biovergisting 

met daarbij het leveren van groene stroom en biogas. 

 

2.4.1.4 Mogelijkheden voor biovergistingsinstallaties: 

1. Ruimte bieden aan de plaatsing van biovergisters op erven, onder voorwaarde dat: 

a. toename aan stikstofdepositie wordt voorkomen of beperkt; 

b. aangesloten wordt bij de karakteristiek van de polder middels een goede 

landschappelijke inpassing, binnen de erfsingel van het bestaande erf. 

2. Voor biovergistingsinstallaties als nevenactiviteit van een bestaand agrarisch bedrijf 

geldt verder de voorwaarde dat de installaties kleinschalig zijn; 
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3. Biovergisting als zelfstandige hoofdactiviteit op een agrarisch erf is toegestaan mits 

dit perceel direct ontsloten is door (doorgaande) wegen met voldoende capaciteit 

voor het benodigde transport. Overigens zijn biovergistingsinstallaties ook 

toegestaan op de grootschalige, gezoneerde bedrijventerreinen bij Emmeloord. 

 

Argumenten voor een biovergistingsinstallatie 

Een biovergistingsinstallatie zoals beoogd door initiatiefnemers past deels binnen de 

gemeentelijke duurzaamheidsambitie. Hierna wordt benoemd waarom. 

 

1.  

1.a Toename aan stikstofdepositie wordt beperkt. 

Tot voor kort verkeerde de Natuurbeschermingswet-vergunningverlening in een 

impasse omdat de wetgeving niet of nauwelijks extra stikstofdepositie op 

stikstofgevoelige natuurgebieden toeliet. Sinds het vaststellen van de PAS per 1 juli 

2015 zijn hier weer mogelijkheden voor. Met behulp van de AERIUS calculator is 

vergunning aangevraagd. De resultaten van de AERIUS calculator zijn opgenomen in 

de aanvraag Wet Natuurbescherming. De aanvraag vergunning Wet 

Natuurbescherming is als bijlage 6.2 toegevoegd aan deze ruimtelijke onderbouwing. 

 

De bedrijfsuitbreiding leidt tot een zeer geringe toename in stikstofdepositie dan de 

situatie in de jaren 2012-2014. Voor deze situatie is een vergunning Wet 

Natuurbescherming aangevraagd. De hoogste projectbijdrage (mol/ha/jaar) vindt plaats 

ter hoogte van de Weerribben. Uit de aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming 

wordt geconcludeerd dat nieuwe ontwikkelingsruimte vergund kan worden. 

 

1.b Aangesloten wordt bij de karakteristiek van de polders middels een goede 

landschappelijke inpassing, binnen de erfsingel van het bestaande erf. 

Er kan voldaan worden aan een goede landschappelijke inpassing, zie daartoe 

paragraaf 4.5 waarin de inpassing van het erf nader is beschreven, mede in relatie tot 

de cultuurhistorische vorming van het landschap. 

 

2. De activiteiten zijn vanwege de omvang niet als kleinschalig aan te merken. 

 

3. Het perceel dient direct ontsloten te zijn door (doorgaande) wegen met voldoende 

capaciteit voor het benodigde transport. 

De locatie is goed en passend ontsloten, dit is hiervoor beschreven in paragraaf 2.2.2 

onder stap 3 van de Ladder voor duurzame verstedelijking. 

De transportbewegingen zijn verder toegelicht in paragraaf 4.6 van deze ruimtelijke 

onderbouwing. 

 

Mogelijke bezwaren voor een biovergistingsinstallatie 

Op onderstaande aspecten is er een (geringe) afwijking met de kaders zoals in de 

structuurvisie omschreven. Deze zijn de volgende: 
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De maximale breedte bij het verruimen van erven bedraagt 150 meter en de maximale 

oppervlakte 3,0 hectare 

Door de gewijzigde inrichtingstekening wordt de maximale bruto erfgrootte van 3,0 ha 

overschreden. Ook dit betreft een afwijking van de kaders uit de structuurvisie. Dit moet 

gemotiveerd worden. Dit initiatief betreft een overschrijding van de maximaal 

toegestane breedte van 150 meter uit de structuurvisie. Het perceel wordt op zijn 

breedst aan de zijde van de Oosterringweg, namelijk 183 meter (inclusief erfsingel), aan 

de overzijde is het perceel 179 meter breed. Deze maten betreffen grotendeels feitelijke 

en reeds bestaande situatie. De betreffende situatie is ontstaan doordat er een erfsingel 

is aangelegd rond de uitbreidingen die in het verleden al met vergunning (of 

vergunningsvrij) tot stand zijn gekomen. Op deze wijze is destijds voorzien in een goede 

landschappelijke inpassing van het perceel. Hierbij wordt opgemerkt dat ook het 

bestaande bebouwingsvlak reeds breder is dan 150 meter, dit komt voort uit de 

uitzonderlijke vorm van het oorspronkelijke perceel vanwege een ligging die niet haaks 

op de weg georiënteerd is. Het oorspronkelijke bebouwingsvlak is al eerder uitgebreid. 

Door de westelijke en de zuidelijke erfsingel door te trekken ontstaat een duidelijk 

omzoomd perceel. De erfsingel wordt nu iets ruimer dan voorheen. Dit is toegelicht in 

paragraaf 4.5 van deze onderbouwing. Op onderstaande weergave van de 

landschappelijke inpassing is dat zichtbaar gemaakt.  

Deze inrichtingskaart is ook als aparte bijlage opgenomen in deze onderbouwing 

(bijlage 6.4 en 6.5). Bijlage 6.4 heeft als titel “Situatietekening, nieuwe situatie”, 

bladnummer 8, datum: 26 juli 2017. Bijlage 6.5 heeft als titel “Inrichtingsplan”, 

bladnummer 6, datum: 26 juli 2017. 

 

 
Afbeelding 2.1 Inrichtingskaart 



 

 

Gemeente Noordoostpolder Blad 23 van 63 

Uitbreiding biovergistingsinstallatie Oosterringweg 39 Luttelgeest Augustus 2017 

 Versie 01 

 

   

 

R  RB 50.010 

Ruimtelijke onderbouwing 

                               

 

 

  

  

  

  

 

Bij ketenverlenging is maximaal toegestaan een milieucategorie 3.1 inrichting 

In de huidige situatie is reeds een biovergistingsinstallatie (milieucategorie 3.2) 

toegestaan. Dit betreft weliswaar een biovergistingsinstallatie als ondergeschikte 

nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf maar dat doet niet af aan het feit dat bij het 

gebruiken van het perceel ten behoeve van een zelfstandige biovergistingsinstallatie 

een zelfde milieucategorie wordt toegekend. Hiermee ontstaan er voor de omgeving 

geen grotere richtafstanden dan die op grond van de bestaande situatie reeds in acht 

genomen moeten worden. 

 

Op grond van de hierboven genoemde argumenten en motivering, kan afgeweken 

worden van hetgeen is gesteld in de gemeentelijke structuurvisie. 
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3 Hoofdstuk 3 Omgevingsaspecten 

3.1 Inleiding 

Ruimtelijke plannen kunnen van invloed zijn op de omgeving. Anderzijds kan ook de 

zichtbare en soms niet zichtbare omgeving van invloed zijn op de uitvoerbaarheid van 

de voorgenomen plannen. In dit hoofdstuk worden de omgevingsfactoren beschreven. 

Daarnaast wordt per omgevingsfactor beoordeeld wat de invloed op het plan kan zijn. 

De volgende onderdelen worden daarbij onderzocht: 

1. Archeologie; 

2. Bodem; 

3. Ecologie; 

4. Externe veiligheid; 

5. Geluid; 

6. Geur; 

7. Luchtkwaliteit; 

8. Milieu(hinder); 

9. M.E.R.-beoordeling; 

10. Water(toets). 

3.2 Archeologie 

In deze ruimtelijke onderbouwing moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed 

wordt beschermd in relatie tot de wettelijke bepalingen (Wet op de archeologische 

monumentenzorg) en hoe met het oog op het noodzakelijk onderzoek met het aspect 

archeologie is omgegaan. 

 

Volgens de archeologische beleidsadvieskaart, zie hierna afbeelding 3.1, heeft het 

plangebied aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest een gematigde archeologische 

verwachting en is onderzoek nodig voor bodemingrepen en te bebouwen oppervlakten 

groter dan 5.000 m2 en dieper dan 0,5 m. 

 

 
Afbeelding 3.1 Archeologische beleidsadvieskaart  
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Aangezien het te verstoren oppervlak voor de loods (3.462 m2 ) en vergister (907 m2 ) 

minder dan 5.000 m2 bedraagt, is er geen onderzoek nodig. Daarnaast is circa 1.000 m2 

van de locatie waar de loods komt al verstoord door de huidige bebouwing, die voor de 

nieuwe loods gesloopt gaat worden 

3.3 Bodem 

In de ruimtelijke onderbouwing dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de 

bodem ter plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor 

(Ministeriële regeling omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 

voor de activiteit bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend 

bodemonderzoek toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een 

locatie wordt de norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek).  

 

De bodemonderzoeksplicht (naar reinheid) geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 

 Een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist; 

 waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) mensen 

zullen verblijven; 

 die de grond raken; 

 waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing); 

 die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het Besluit 

bouwwerken; 

 waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 

 die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is. 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven dat ter plaatse van de loods een 

bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. Omdat op de huidige bebouwing 

asbesthoudende materialen aanwezig zijn, is de onderzoekslocatie verdacht op het 

voorkomen van asbest.  

Ter plaatse van de werkplaats wordt er geen bodemverontreiniging verwacht, omdat ter 

plaatse nagenoeg geen bodembedreigende activiteiten (reparatie, onderhoud van 

voertuigen en/of opslag van oliën) heeft plaatsgevonden. 

 

Door onderzoeksbureau K.N. Milieutechniek uit Raalte is vervolgens het gevraagde 

onderzoek uitgevoerd. De rapportage daarvan is als bijlage 6.6 bij deze onderbouwing 

ingesloten en heeft als titel “Verkennend asbest- en bodemonderzoek Oosterringweg 39 

Luttelgeest”, datum: 20 april 2017. Onderstaand een weergave van de resultaten. 

 

Uit het verkennend asbest- en bodemonderzoek komt naar voren dat de hypothese van 

asbestverdachte locatie moet worden gehandhaafd. In de bovengrond bij boring 5 is 

zintuiglijk asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het plaatmateriaal bestaat uit 10-

15 % chrysotiel (hechtgebonden). In de grond is analytisch geen asbest gemeten. Het 

gehalte aan asbest in het asbestgat 05 betreft 97 mg/kg ds. De interventiewaarde wordt 

hierbij niet overschreden. In de overige asbestgaten rondom de bebouwing is zowel 

zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetoond, 
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Op het maaiveld is direct naast de bebouwing stukken asbesthoudend materiaal 

waargenomen. De asbesthoudendende materialen zijn afkomstig van de bebouwing en 

dienen tijdens de asbestsloop van de loods verwijderd (gesaneerd) te worden. 

 

Ter plaatse van de onderhoudswerkplaats zijn in de grond geen verhoogde gehalten 

aan minerale olie en/of aromaten aangetoond. In zowel de boven- als ondergrond zijn 

geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde aangetoond. In het 

grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetroffen. De 

aangetoonde concentratie aan barium geeft geen aanleiding tot nader onderzoek. 

Conform de CROW publicatie 132 “Werken in of met verontreinigde grond” zijn voor 

handelingen op/in de grond geen bijzondere veiligheidseisen vereist. Wel is op de 

locatie asbesthoudend materiaal aanwezig. Aanbevolen wordt om tijdens 

graafwerkzaamheden de grond aardvochtig (vocht percentage boven 10%) te houden 

en bovenwinds te (ver)blijven. 

 

Het uitgevoerde onderzoek voldoet niet als partijkeuring (AP-04 keuring) conform het 

Besluit Bodemkwaliteit en SIKB-protocol 1001. Het onderzoek volstaat dus niet voor het 

afvoeren van (schone) grond van deze locatie. Dit heeft voor dit initiatief geen gevolgen, 

er wordt geen grond afgevoerd. 

3.4 Ecologie 

Gebiedsbescherming 

In de Wet Natuurbescherming is de bescherming van gebieden geregeld. Bij de 

gebiedsbescherming spelen de volgende aspecten: 

 beschermde Natuurmonumenten; 

 Natura 2000-gebieden (vogel- en habitatrichtlijngebieden): de Europese Unie heeft 

een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en 

economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het 

initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van 

beschermde natuurgebieden; 

 Ecologische Hoofdstructuur (EHS): de EHS is een netwerk van gebieden in 

Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten 

en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde 

verliezen. De EHS kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse 

natuur. 

 

Hierna is de eventuele ligging van bovengenoemde natuurgebieden weergegeven, 

waarbij het plangebied centraal in de oranje cirkel ligt en eventuele waardevolle 

gebieden binnen een straal van 3 kilometer rondom het plangebied zijn weergegeven. 
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Afbeelding 3.2 Zone 3 kilometer rondom het bedrijf en ecologische hoofdstructuur 

 

Redelijk nabij het plangebied bevinden zich onderdelen van de Ecologische 

Hoofdstructuur. Het plangebied bevindt zich echter niet binnen de EHS, zodat nader 

onderzoek naar de zogeheten ‘Gebiedsbescherming’ niet aan de orde is. 

 

Wel bevindt zich nog op circa 5,3 kilometer afstand het Natura 2000-gebied De 

Weerribben. Dergelijke natuurgebieden zijn gevoelig voor de uitstoot van stikstof. De 

bedrijfsuitbreiding leidt tot een zeer geringe toename stikstofdepositie ten opzichte van  

de situatie in de jaren 2012-2014.  

 

Door onderzoeksbureau EcoMilieu is onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van 

het plan op omringende natuurgebieden en op de soortenbescherming. De rapportage 

is als bijlage 6.3 opgenomen. Hierna volgen de belangrijkste de resultaten uit deze 

rapportage. 

 

Gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Weerribben ligt op een afstand van ongeveer 

5,3 kilometer van het plangebied. Gezien de lokale aard van de geplande werkzaam-

heden, ligging van het plangebied en ruime afstand ten opzichte van het Natura 2000-

gebied. Zie hiervoor ook paragraaf 2.1.1 van deze onderbouwing. Vervolgstappen in het 

kader van gebiedsbescherming Wet natuurbescherming zijn niet aan de orde. 

 

Natuur Netwerk Nederland beleid (NNN) 

Het plangebied ligt niet binnen de NNN begrenzing. Er is geen afname of versnippering 

van NNN areaal en er wordt niet binnen de NNN begrenzing gewerkt. Gezien de 

afstand van het plangebied ten opzichte van omliggende NNN gebieden en de beperkte 

lokale activiteiten die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden worden 

negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN uitgesloten. 

Vervolgstappen in het kader van het NNN beleid is dan ook niet aan de orde. 
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Conclusies en aanbevelingen Soortbescherming Wnb 

Uit de effectentoetsing Soortbescherming Wet natuurbescherming (zie ook bijlage 6.3) 

wordt geconcludeerd dat bij uitvoering van de geplande ingrepen negatieve effecten 

mogelijk zijn op: 

 Rugstreeppad; 

 Broedvogels. 

Er worden door de geplande ingrepen geen negatieve effecten verwacht op de overige 

beschermde soorten of aanwezige functies. 

 

Rugstreeppad  

De werkzaamheden aan de singelbeplanting dienen plaats te vinden buiten de 

winterrustperiode van de Rugstreeppad, omdat niet uit te sluiten valt de soort uit 

omliggende gebieden in de bodem van de singelbeplanting overwinterd. De kwetsbare 

periode van de winterrust loopt van half oktober tot en met maart. Worden de 

werkzaamheden aan de singelbeplanting buiten de overwinteringsperiode van de 

rugstreeppad uitgevoerd, houden de geplande ingrepen voor deze soort dan ook geen 

overtreding van de Wnb in. 

 

Broedvogels 

Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient ten alle tijde te 

worden voorkomen. Worden eventuele werkzaamheden buiten het broedseizoen 

uitgevoerd, dan kunnen negatieve effecten op broedvogels uitgesloten worden. Als 

broedseizoen kan globaal de periode van 15 maart t/m 1 juli worden aangehouden. 

Zorgplicht. 

 

Voor de Nederlandse soort- en gebiedsbescherming gelden tevens de algemene 

beschermingsmaatregelen van Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming: 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun 

directe leefomgeving. 

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 

redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 

kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal 

natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 

a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 

b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de 

noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 

c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

beperkt of ongedaan maakt. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming 

met het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde Vrijgestelde 

grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
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Indien de planning het toelaat, kan schade aan de algemene vrijgestelde 

grondgebonden zoogdieren en amfibieën worden geminimaliseerd door 

werkzaamheden zoveel als mogelijk uit te voeren buiten de voortplantingsperiode van 

februari tot en met augustus. De minst schadelijke periode is de vorstvrije periode in 

september tot en met november. 

3.5 Externe veiligheid 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die 

ontstaan voor de omgeving bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het 

transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe ontwikkelingen moet worden voldaan aan 

strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe ruimtelijke 

ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van 

externe veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke 

stoffen per weg, spoor en water en transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de 

diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke wetgeving van toepassing. Voor 

risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

 de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 

 het Registratiebesluit externe veiligheid; 

 het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999); 

 het Vuurwerkbesluit. 

 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is het tot een minimum 

beperken van risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld 

vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in 

de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden en het 

groepsrisico. 

 

Voor de gewenste situatie is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) voor de inrichting 

gemaakt. Deze rapportage is als bijlage 6.8 opgenomen met als titel Kwantitatieve 

risicoanalyse, rapportnummer 21710206.R02, datum: 1 augustus 2017. 

 

De conclusie uit het rapport is dat de inrichting valt niet onder de werkingssfeer van het 

Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevi). De opslag van biogas in een drukloos gasreservoir vormt geen (omvangrijk) 

extern veiligheidsrisico. Opslag van biogas op een bedrijf wordt niet genoemd in de 

REVI. Alleen inrichtingen die direct of indirect worden benoemd in de REVI vallen onder 

de Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI).  

 

De grootste effectafstand, oftewel het invloedsgebied wordt bepaald door het falen van 

de biogasopwerkingsinstallatie (falen 10 membraanfilterbuizen) en bedraagt 114 m bij 

het weertype D9,0. 

 

De PR 10-6 contour ligt net ter hoogte van de grens van de inrichting. De omliggende 

percelen behoren ook bij de inrichting en zijn niet publiek toegankelijk. Geconcludeerd 

kan worden dat er geen relevant externe veiligheidsrisico is.  
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Er is een kleine 10-5 contour aanwezig, maar deze blijft binnen de 

opwerkingsinstallatie. Er liggen geen kwetsbare objecten binnen de 10-6 contour. Zie 

de afbeelding 3.3, hierna. 

 

 

 
Afbeelding 3.3 Risicocontouren 

 

Uit de uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat geen sprake is van relevante plaatsgebonden 

risicocontouren. Er is geen groepsrisico voor meer dan 10 slachtoffers berekend. 

Verantwoording van het groepsrisico is niet aan de orde. 

 

Binnen het invloedsgebied worden tot 1% letaliteitseffecten berekend. De grootste 

effectafstand wordt veroorzaakt door het scenario ‘breuk 10 membraanbuizen’. Dit 

betreft de gasopwerkingsinstallatie. De maximale effectafstand bedraagt 114 meter bij 

het weertype D9,0. Het OC Luttelgeest en de Orchideeënhoeve liggen buiten het 

invloedsgebied. 

 

Verder is nog beoordeeld of zich in of nabij het plangebied nog bevi-inrichtingen 

bevinden die van (bouw)belemmerende invloed kunnen zijn zoals (ondergrondse) 

buisleidingen en hoogspanningsverbindingen. Daartoe is aan de hand van de 

risicokaart van Nederland beoordeeld of deze aanwezig zijn.  

 

Hierna volgt de weergave van de risicokaart ter plaatse van het plangebied en directe 

omgeving. Er blijkt dat er geen risicovolle bedrijven in de directe omgeving aanwezig 

zijn. Wel zijn bij diverse omliggende agrarische bedrijven en het OC Luttelgeest 

propaantanks aanwezig. Deze tanks hebben geen risicocontouren buiten de 

betreffende inrichting en zijn niet van relevante invloed op de biogasinstallatie. Voor de 

inrichting van Peters Biogas BV geldt dat de aanwezige propaantank niet meer in 

gebruik is en zal worden afgevoerd. 
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Afbeelding 3.4 Installaties in de omgeving 

 

Er bevinden zich geen ondergrondse buisleidingen of hoogspanningsverbindingen in of 

nabij het plangebied, zodat er ook vanuit bouwkundige aspect geen belemmering is 

vanuit eventuele beschermingszones van dergelijke leidingen.  

 

3.6 Geluid 

Vanuit de omgeving naar het plangebied. 

Er wordt geen nieuw geluidsgevoelig object mogelijk gemaakt met deze aanvraag, 

zodat nader onderzoek vanuit de omgeving naar het plangebied niet nodig is.  

 

Vanuit de inrichting naar de omgeving toe 

Voor de gewenste uitbreiding is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, deze is als 

bijlage 6.9 opgenomen. Doel van het onderzoek is het vaststellen van de 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) en de maximale geluidniveaus 

(LAmax) op de maatgevende woningen rondom de inrichting. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" van april 

1999. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening". 
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De gemeente Noordoostpolder beschikt over een nota Geluid. De doelstelling van het 

beleid is het behouden van de goede kwaliteit van de leefomgeving en het benutten van 

kansen om, daar waar het mogelijk en noodzakelijk is, de kwaliteit van de leefomgeving 

te verbeteren. Een belangrijke subdoelstelling is het realiseren van een passende 

geluidkwaliteit in elk gebied.  

Voor verschillende gebieden is de geambieerde geluidkwaliteit vastgesteld. Hiervoor is 

de gemeente ingedeeld in gebieden. De inrichting ligt in een gebied dat is aan te duiden 

als “Landelijk gebied met veel agrarische Activiteiten”. 

 

De indirecte hinder zal worden beoordeeld volgens de Circulaire inzake geluidhinder 

veroorzaakt door wegverkeer van en naar de inrichting: Beoordeling in het kader van de 

Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996 van het Ministerie van VROM. 

 

Uitkomsten onderzoek 

Door akoestisch onderzoeksbureau GO Consult is vervolgens een akoestisch 

onderzoek uitgevoerd. De gehele onderzoekrapportage, bekend onder de gegevens 

“Akoestisch onderzoek Oosterringweg 39 te Luttelgeest”, rapportnummer 2954ao1016 

v3, datum: 4 juli 2017, is als bijlage 6.9 bij deze onderbouwing gevoegd. 

 

Onderstaand een uitvoerige weergave van de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek. 

 

In opdracht van de heer J.P.A. Peters is door G&O Consult een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar zijn akkerbouwbedrijf gelegen aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd volgens de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van deze aanvraag. De 

gehele inrichting is bij het onderzoek betrokken. De streefwaarde voor 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) etmaalwaarde wordt in de 

representatieve bedrijfssituatie niet overschreden. 

 

De grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) wordt met de 

representatieve bedrijfssituatie niet overschreden.  

Uitgezonderd hierop betreft de woning Oosterringweg 38 alwaar in de nachtperiode een 

overschrijding van 5 dB(A) resteert. De overschrijding is het gevolg van het 

rijden/optrekken of afremmen van voertuigen ter hoogte van de in-/uitrit. De indirecte 

hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

 

Maatregelen en best beschikbare technieken 

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor 

wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschikbare 

technieken (BBT). 
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Beste beschikbare technieken. 

Alhoewel in de Best available techniques reference document (BREF) voor de 

voor de verschillende sectoren weinig tot geen voor geluid specifieke beste beschikbare 

technieken zijn voorgeschreven in de hoofdstukken 5 wordt hieronder toch kort 

ingegaan op de maatregelen en voorzieningen welke reeds zijn doorgevoerd en als 

zodanig beschouwd kunnen worden. 

Het eigen materieel wordt in goede staat onderhouden in verband met de continuïteit 

van de bedrijfsvoering. 

 

Er worden geluidarme ventilatoren ingezet ten behoeve van de opslagen van 

landbouwproducten. De meeste bedrijfsactiviteiten vinden op het erf plaats welke 

grotendeels omsloten is door bebouwing welke een voor geluid afschermende werking 

hebben. 

 

Maatregelen maximaal geluidniveau 

Indien er gebruikt wordt gemaakt van tractoren om bijvoorbeeld in de vroege 

ochtend (nachtperiode) gewasverzorging ter hoogte van de elders gelegen landerijen 

uit te voeren, of om een eerste vracht met landbouwproducten in de vroege ochtend 

aan te voeren dan kunnen overschrijdingen van het maximale geluidniveau optreden bij 

de tegenover de inrit gelegen woning Oosterringweg 38. 

 

De eigen tractoren verkeren in goede staat van onderhoud. Derhalve kan verondersteld 

worden dat deze voldoen aan de huidige stand der techniek. 

 

Wel zou met een beheerst rijgedrag conform de geldende jurisprudentie een reductie 

van 3 dB(A) kunnen worden bereikt. Het betreft veelal eigen tractoren waardoor deze 

gedragsmaatregel zou kunnen worden verlangd. Daarnaast kan ter hoogte van de in-

/uitrit middels bebording verzocht worden om een beheerst en rustig rijgedrag. Deze 

gedragsmaatregel lijkt echter niet afdoende om pieken van bijvoorbeeld een losser dan 

gebruikelijk zittende lading, weg te nemen. Deze maatregel kan het aantal pieken en 

wellicht de hoogte beperken doch niet volledig wegnemen. 

 

Omdat de woning tegenover de in-/uitrit is gelegen is het plaatsen van een 

scherm niet mogelijk. Met het verplaatsen van de in-/uitrit naar het noordwesten dient 

het gehele plan herzien te worden en dient een nieuwe in-/uitrit te worden gerealiseerd. 

Voor de inrichtinghouder is dit een ongewenst alternatief omdat er dan geen toezicht 

meer kan worden uitgeoefend vanuit de woning op (on)geoorloofd bezoek. Dit zou 

ondervangen kunnen worden door het verkeer voor de loods door te laten rijden naar 

de woning. Doch dan kunnen nog steeds piekgeluiden ontstaan op nagenoeg dezelfde 

positie en afstand van de betrokken woning waardoor dit geen reëel alternatief is. 

 

Deze activiteiten vinden ook reeds in de vigerende situatie plaats en zijn gebruikelijk 

voor een agrarische inrichting zoals hier aan de orde en derhalve noodzakelijke voor 

een goede bedrijfsvoering. Daar komt bij dat de woning Oosterringweg 38 in eigendom 

is van de inrichtinghouder waardoor het afbreukrisico gering is. 
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Tot slot biedt de handleiding industrielawaai en vergunningverlening de mogelijkheid om 

een 5 dB(A) hoger piekgeluidniveau toe te staan, waarbij nog kan worden opgemerkt 

dat gelet op de hoogte van het maximale geluidniveau het geluidniveau in de woning 

niet zal worden overschreden. 

 

Gedeputeerde staten van de Provincie Flevoland wordt derhalve verzocht om op basis 

van de Algemene Wet bestuursrecht gemotiveerd af te wijken van de Nota Geluid, 

onderdeel industrielawaai. Verzocht wordt derhalve om voor het maximaal geluidniveau 

aan te sluiten bij een normstelling van 65 dB(A) ter hoogte van de woning 

Oosterringweg 38 in de nachtperiode. 

 

De aangevraagde situatie wordt, met in acht name van de hierboven beschreven 

situatie, vanuit het aspect akoestiek vergunbaar geacht. 

3.7 Geur 

Geur wordt een steeds belangrijkere component bij biogasinstallaties. Waar tot enkele 

jaren terug vrijwel nooit rekening gehouden was met de factor geur, zijn het nemen van 

geurbeperkende maatregelen tegenwoordig standaard. De initiatiefnemers willen zich 

inspannen om mogelijke geurhinder in de toekomst te voorkomen. 

 

Algemeen 

Er worden maatregelen genomen om geuremissie door op- en overslag van biomassa 

en mest te voorkomen. Deze activiteiten vinden in de huidige situatie voornamelijk in de 

buitenlucht plaats. In de nieuwe situatie zullen deze in een afgesloten loods 

plaatsvinden. De loods is afgezogen en de lucht wordt middels een luchtwasser 

gereinigd.  

 

Geur beperkende maatregelen 

In de voorgenomen situatie zullen de volgende geur beperkende maatregelen worden 

uitgevoerd: 

 Realiseren loods als huisvesting voor technische installaties, luchtwassers en 

onderdelen. 

 Realiseren loods als huisvesting voor opslag van vaste en vloeibare mest en 

biomassa; 

 Bouwen van stortbunker voor luchtdichte (afgezogen) opslag en invoer van vaste 

biomassa. 

 

Het komt er in het kort op neer, dat alle huidig bekende geurbronnen zullen worden 

afgesloten en/of binnen een afgesloten ruimte worden geplaatst, waarbij de lucht wordt 

afgezogen richting een uitgebreide luchtwasser. 

 

Geuronderzoek 

Bij de aanvraag is een geuronderzoek gevoegd. Deze geurberekening is nog uitgegaan 

van 60.000 kg te verwerken product. Dit wordt in deze aanvraag 50.000 kg. Het 

geuronderzoek kan dus als worst-case worden gezien, ook dan worden aan alle 

normen voldaan.  
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Het gehele onderzoek, met als titel “Rapport 21710206.R01 Geuronderzoek”, datum:  

7 juli 2017 is als bijlage 6.10 ingesloten. Uit het onderzoek volgen de onderstaande 

conclusies: 

 Ter plaatse van de meest nabij gelegen geurgevoelige (98-percentiel) en 

minder geurgevoelige (95-percentiel) bestemmingen kan aan de grenswaarden 

als gedefinieerd in het geurbeleid van de provincie Flevoland worden voldaan.  

 Uit de berekeningsresultaten volgt ook dat aan de grenswaarden voor de 

hogere percentiele (99,9 en 99,99) kan worden voldaan. Er is vanwege Peters 

Biogas B.V. geen onaanvaardbare geurhinder te verwachten. 

 

Geur Akkerbouwbedrijf 

Voor het akkerbouwbedrijf geldt binnen het activiteitenbesluit een minimale afstand. 

Conform artikel 3.46 van het Activiteitenbesluit, moet de opslag van agrarische 

bedrijfsstoffen ten opzichte van een geurgevoelig object buiten de bebouwde kom, 

minimaal 50 meter zijn. Binnen deze straal zijn geen dergelijke objecten gevestigd. 

 

Het aspect geur is geen belemmering voor de gewenste planvorming. 

3.8 Luchtkwaliteit 

Binnen de bedrijfsactiviteiten zijn een aantal emissiebronnen van NOx en fijnstof te 

identificeren. Hiervoor is een Vergunning Natuurbeschermingswet aangevraagd. Zie 

hiervoor ook paragraaf 2.1.1 van deze onderbouwing 

 

WKK’s 

Het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties milieubeheer (BEMS) stelt eisen 

aan de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) van warmtekrachtinstallaties werkend met een 

zuigermotor gestookt op gasvormige brandstoffen zoals biogas. De hoogte van de 

opgelegde norm hangt af van het asvermogen van de zuigermotor, en het jaar waarop 

de zuigermotor in de inrichting geplaatst is. Deze normen hebben een directe werking 

en hoeven niet opgenomen te worden in de omgevingsvergunning voor de activiteit 

'milieu'. Het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) is niet van toepassing omdat het 

biogas niet ontstaat door een 'thermisch' proces (waarbij mogelijk schadelijke stoffen 

zouden worden geproduceerd, zoals bij afvalverbranding), maar door een 

bacteriologisch proces bij atmosferische omstandigheden. 
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Afbeelding 3.5 Drie WKK installaties 

 

Verkeersbewegingen 

Het effect van emissies door verkeersbewegingen is beperkt, maar ze zijn wel 

meegenomen in de aanvraag vergunning Natuurbeschermingswet, 

 

Afzuiging 

De emissie van de afzuiging heeft in de praktijk alleen betrekking op de stortbunker. Bij 

de afzuiging van losse silo’s, flotatie unit en mengkelder valt geen fijnstof te verwachten 

omdat hierin alleen vloeistof wordt opgeslagen.  

Verder wordt ook de volledige loods afgezogen, maar omdat de vaste stoffen uitsluitend 

in de stortbunker worden gelost, is hier weinig tot geen fijnstof te verwachten. 

Bovendien is de flow dermate groot dat de hoeveelheid fijnstof te verwaarlozen is. 

 

Voor de emissiefactor van de stortbunker is aansluiting gezocht bij een document 

waarin de fijnstofemissie van graan wordt beschreven. Er is gekozen voor graan, omdat 

dit van alle stoffen naar verwachting het meeste stuift en dus de worst case benadering 

is. Verder is er geen rekening gehouden met een eventuele reductie van fijnstofemissie 

door de luchtwassers. 

 

Samenvatting 

Het overgrote gedeelte van de emissies vindt plaats bij de WKK’s. De NOx van de 

WKK’s voldoet aan de landelijk gestelde eisen (BEMS). Het effect van emissies door 

verkeersbewegingen is beperkt. Verder is voor de emissie van fijnstof door de 

stortbunker een maatregel voorzien in de vorm van een luchtwasser, die de emissie 

door het wassen met water zoveel mogelijk beperkt.  
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Voor de uitstoot van NOx is een vergunning Natuurbeschermingswet aangevraagd 

(bijlage 6.2). Voor het overige is op basis van bovenstaande, geen aanvullend 

onderzoek nodig. 

 

3.9 Milieu(hinder) 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de 

aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van geplande milieugevoelige functies een 

goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd en dat rekening wordt gehouden 

met de bedrijfsvoering en de milieuruimte van de betreffende milieubelastende functies. 

Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op 

milieuhygiënische aspecten wordt milieuzonering gehanteerd. Hieronder wordt verstaan 

een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of 

inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woongebieden.  

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 

geur, gevaar en stof. Om milieuzonering hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt 

van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). Deze publicatie 

bevat onder meer lijsten met richtafstanden van diverse milieuhinderlijke activiteiten en 

stappenplannen voor concrete situaties. De richtafstanden uit bijlage 1 voor de VNG 

publicatie gaan uit van een 'rustige woonwijk'. Indien er sprake is van het 

omgevingstype 'gemengd gebied' dan kan de richtafstand terug worden gebracht met 

één afstandsstap. Onderstaand in tabelvorm de normafstanden. Ter plaatse is sprake 

van omgevingstype ‘gemengd gebied’. 

 

Milieucategorie Normafstand tot rustige woonomgeving Normafstand tot gemengd gebied 

1 10 meter 0 meter 

2 30 meter 10 meter 

3.1 50 meter 30 meter 

3.2 100 meter 50 meter 

4.1 200 meter  100 meter 

4.2 300 meter 200 meter 

5.1 500 meter 300 meter 

5.2 700 meter 500 meter 

5.3 1000 meter 700 meter 

6.1 1500 meter 1000 meter 

 Tabel 3.1   Richtafstanden 

 

De hier weergegeven richtafstanden zijn geen normen, maar afstanden waarvan 

gemotiveerd mag worden afgeweken. De afstanden worden gemeten vanaf de grens 

van de bestemming die milieubelastende functies toelaat tot aan de dichtstbij gelegen 

gevel van de gevoelige functie. 
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De categorie ‘Covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en 

reststromen voedingsindustrie’ en de categorie ‘vergisting, verbranding en vergassing 

van overige biomassa’ hebben een grootste afstand van 100 meter (categorie 3.2 

inrichting).  

 

De uitbreiding van het akkerbouwbedrijf vindt plaats aan de noordzijde van de 

bestaande bebouwing. Op basis van de richtlijnen zoals in de brochure Bedrijven en 

milieuzonering beschreven is uitbreiding van het bestaande agrarische bedrijf op deze 

locatie goed inpasbaar. De afstanden tot gevoelige objecten is ruim voldoende. 

 

3.10 M.e.r.-plicht 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 

een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 

aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 

plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een 

milieuvergunningsprocedure. 

 

Ingevolge artikel 7.2 eerste lid onder b Wet milieubeheer (Wm) worden in het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) activiteiten aangewezen ten aanzien waarvan het 

bevoegd gezag op grond van artikel 7.17 of 7.19 Wm moet beoordelen of zij belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Daarnaast worden ingevolge het 

vierde lid van dit artikel de categorieën van besluiten aangewezen in het kader waarvan 

moet worden beoordeeld of die activiteiten de hiervoor genoemde gevolgen kan 

hebben. 

 

Gelet op de genoemde aanpassing en uitbreiding van de inrichting is deze 

voorgenomen verandering te rangschikken onder categorie 18.1 van onderdeel D van 

de bijlage behorende bij het Besluit m.e.r. Deze categorie heeft betrekking op “De 

oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, 

anders dan bedoeld onder categorie D 18.3, D 18.6 of D 18.7”. 

 

In onderdeel D van deze bijlage staan drempelwaarden waarbij een m.e.r.-

beoordelingsplicht geldt. De installatie heeft een groteren capaciteit dan 50 ton per dag. 

Dit betekent dat er een m.e.r.-beoordelingsplicht bestaat en moet worden beoordeeld of 

er sprake is van belangrijk negatieve gevolgen voor het milieu.  

De aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht conform artikel 7.16, eerste lid Wm 

dient als basis voor het bevoegd gezag om zich er van te gewissen dat als gevolg van 

het plan nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten. Bij deze toetsing dient gebruik 

gemaakt te worden van de selectiecriteria als bedoeld in bijlage III bij de EEG-richtlijn 

milieueffectbeoordeling. 

 

Op 25 oktober 2016 is er een aanmeldingsnotitie ingediend. Op 14 december 2016 

heeft het bevoegd gezag (provincie Flevoland) besloten dat er, gezien de 

overwegingen, geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 
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3.11 Watertoets 

Op 8 februari 2017 is via de website www.dewatertoets.nl de zogeheten watertoets 

uitgevoerd voor het project. De uitkomsten van de watertoets zijn in bijlage 6.12 

integraal opgenomen (dossiercode 20170208-37-14591, datum 8 februari 2017). Het 

projectgebied bevindt zich in het beheersgebied van het Waterschap Zuiderzeeland. Op 

basis van de ingevulde vragenlijst is voor het plan de zogeheten ‘normale procedure’.  

 

Vooroverleg wateradvies 

Met het uitvoeren van de digitale watertoets is het Waterschap Zuiderzeeland op de 

hoogte gebracht van het ruimtelijk plan. Vanuit het waterschap is de 

uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets ontvangen.   

Deze uitgangspuntennotitie bevat de voor het plan relevante waterhuishoudkundige 

streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland 

Die gebruikt kunnen worden bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en 

bij het opstellen van de waterparagraaf in de ruimtelijke onderbouwing van het plan. 

 

De bijlage watertoets ‘normale procedure’ is als bijlage bij deze ruimtelijke 

onderbouwing gevoegd. Onderstaand een weergave van de relevante aspecten. 

 

Thema veiligheid 

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de 

ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen uitgangspunten voor het thema 

veiligheid van toepassing. 

 

Thema voldoende water 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de 

afvoer van neerslag naar het watersysteem.  

Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, 

dienen compenserende maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te 

verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de 

bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden. 

 

Randvoorwaarde(n) wateroverlast 

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als 

gevolg van de ontwikkeling netto met 4850 m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk 

is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk. Het plangebied is gelegen in een 

peilgebied waarbij 5,5% van de netto toename aan verharding als open water moet 

worden gecompenseerd.  

 

Aan de zuid- en westkant van het plangebied wordt aan de buitenkant van de 

groensingel voorzien in de aanleg van een sloot. Hierin kan het water opgevangen en 

daarmee gecompenseerd worden. 
  

http://www.dewatertoets.nl/
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4 Hoofdstuk 4 Locatie- en planbeschrijving 

4.1 Ligging en historie 

Het plangebied bevindt zich aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Luttelgeest is 

gelegen in de gemeente Noordoostpolder in de provincie Flevoland. Hieronder is de 

ligging van Luttelgeest binnen de gemeente Noordoostpolder zichtbaar gemaakt. 

 

 
Afbeelding 4.1 Flevoland en gemeente Noordoostpolder en ligging Luttelgeest in één oogopslag. 

 

Geschiedenis Luttelgeest 

De plaatsnaam is ontleend aan een kleine plaats die bij de stad Kuinre lag. Die plaats 

werd voor het eerst genoemd nadat de Heer van Urk toestemming gaf aan de Heer van 

Kuinre een versterking te bouwen om de Friese zeerovers enigszins in toom te houden. 

Het verzoek van de Heer van Kuinre dateert van 1379. 
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In het Kuinderbos bij de plaats Kuinre stond eerder ook al een burcht. De Kuinderburcht 

was een mottekasteel, een ronde burcht op een kunstmatige heuvel met om die heuvel 

een gracht. De fundamenten liggen er nog altijd in de grond; boven op de fundamenten 

heeft men de fundamenten nagemaakt om zo het publiek te laten zien wat er onder de 

grond ligt. De burcht komt in 1196 voor het eerst voor in de geschriften als Willem I van 

Holland, die toen geen Graaf van Holland was, het kasteel aanvalt.  

Willem zou het winnen van de toenmalige Heer van Kuinre, Hendrik de Kraanvogel. 

Maar na bemiddeling van de Bisschop van Utrecht tussen de twee partijen kreeg Heer 

van Kuinre de burcht en de omringende landerijen weer terug. 

 

Bij de burcht verdronk op 23 oktober 1406 de dochter van de Heer van Kuinre bij een 

grote overstroming. De dochter zou nadien verschijnen als geest bij de burcht. De Heer 

van Kuinre zou daarna, in 1407, de burcht verkopen omdat hij de verschijningen niet 

meer aan zou kunnen. De plaatsnaam Luttelgeest zou dan ook daarvan zijn afgeleid: 

Luttel betekent 'klein', en de plaatsnaam zou dus 'kleine geest' betekenen. De burcht 

werd dat jaar inderdaad verkocht aan de Bisschop van Utrecht. Een andere verklaring is 

echter meer waarschijnlijk: Luttel betekent dan nog wel steeds 'klein' maar "geest" 

verwijst dan niet naar een geest maar naar de geestgrond, wat duidt op hoog gelegen 

zandgrond. Deze zou onderdeel geweest zijn van de burcht. 

 

Hieronder een historisch overzicht van de ontwikkeling van het plangebied en omgeving 

op basis van beschikbaar historisch kaart- en luchtfotomateriaal. 

 

 
 Afbeelding 4.1 Locatie te Luttelgeest anno 1952. 
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 Afbeelding 4.2 Locatie te Luttelgeest anno 1975. 

 

  
 Afbeelding 4.3 Locatie te Luttelgeest anno 1987. 

 

  
 Afbeelding 4.4 Locatie te Luttelgeest anno 2000 
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 Afbeelding 4.5 Locatie te Luttelgeest anno 2015. 

 

Zichtbaar is de groei van het gebied zowel qua landschappelijke ontwikkeling als ook 

ten aanzien van de enorme vergroting van het areaal aan bebouwing in het gebied 

sinds begin jaren ’50 nadat de Noordoostpolder is aangelegd. Met name vanaf begin 

jaren ’80 is de toename aan glastuinbouw in het gebied opmerkelijk te noemen. Andere 

ontwikkelingen die zichtbaar zijn, zijn de recreatieve ontwikkelingen, de komst van een 

AZC en huisvesting arbeidsmigranten aan de Kuinderweg.  

 

Ook het plangebied zelf heeft zichtbaar een ontwikkeling doorgemaakt, zo laten 

onderstaande luchtfoto’s zien. De bovenste foto is van medio 2005 en de foto daar 

onder is van medio 2015. Duidelijk zichtbaar is de groei binnen het bedrijf richting de 

biovergisting. 
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Afbeelding 4.6 Luchtfoto locatie te Luttelgeest anno 2005 

 

  
Afbeelding 4.7 Luchtfoto locatie te Luttelgeest anno 2015 
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4.2 Huidige bedrijfssituatie 

Het agrarisch bedrijf is een florerend bedrijf. Op het akkerbouwbedrijf met circa 60 

hectare grond worden diverse gewassen verbouwd, waaronder maïs. Sinds 2007 wordt 

energie opgewekt middels een biogasinstallatie. Er wordt voorzien in de eigen stroom- 

en warmtebehoefte en daarnaast worden circa 2000 huishoudens voorzien van groene 

stroom. Gelet op de groei die het bedrijf de afgelopen decennia heeft doorgemaakt in 

combinatie met het kunnen houden van een tweede bedrijfstak is de noodzaak en wens 

ontstaan tot bedrijfsuitbreiding. Gezien de omvang van het perceel en de ruime 

mogelijkheden in en rondom de bestaande bebouwing is deze locatie erg geschikt voor 

bedrijfsuitbreiding zonder dat nabijgelegen (agrarische) bedrijven in hun 

uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt. Dit heeft initiatiefnemer geïnspireerd om een 

schetsplan uit te werken voor de toekomstige situatie. 

4.3 Gewenst plan 

Bij ingebruikname van de biovergistingsinstallatie in 2007 was initiatiefnemer Peters 

één van de pioniers in Nederland op het gebied van biovergisting. Dit betekent dat dit 

ook één van de eerste installaties is waarbij de tienjarige exploitatiesubsidie binnenkort 

afgelopen is. Er is inmiddels een verlengde levensduurregeling maar deze biedt in de 

huidige situatie onvoldoende rendement. 

 

Aanvankelijk was het de bedoeling de installatie uit te breiden met een vierde WKK-

installatie, echter ook dit lijkt vanwege gewijzigde marktomstandigheden onvoldoende 

rendement op te leveren. Wanneer er geen uitbreiding plaatsvindt gaat de productie-

installatie verloren. 

 

Om dit te voorkomen wordt ingezet op een nog duurzamere manier van energie uit 

biomassa, namelijk het omzetten van biogas naar (groen) aardgas. Waar de huidige 

WKK-installaties een gecombineerd rendement van circa 76% hebben, is het met de 

biogasopwaardering mogelijk om een rendement tot 95% te halen. Deze activiteit is 

reeds vergund (HZ_WABO-25177). 

 

De uitbreiding richt zich nu met name op het totale jaarlijkse inputtonnage. Deels door 

uitbreiding van de productiecapaciteit en deels door gewijzigde marktomstandigheden 

waardoor energetisch laagwaardige grondstoffen financieel aantrekkelijker zijn, is de 

wens ontstaan om de jaarlijkse input van 25.000 ton/jaar te verhogen naar 50.000 

ton/jaar. 

 

In de voorgenomen situatie levert het bedrijf elektriciteit voor 1500 huishoudens en 

groen gas voor 2500 huishoudens. 

4.4 Toekomstige bebouwing 

De bedrijfsbebouwing op het erf wordt gedeeltelijk gesloopt en vervangen. Een 

bestaande loods wordt gesloopt en vervangen door een grotere nieuwe loods.  

Tevens wordt de mestzakvergister vervangen door een silo.  
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In de nieuwe situatie valt de bebouwing deels buiten het bouwvlak. Momenteel is de 

biogasinstallatie aangemerkt als ondergeschikte nevenactiviteit bij het grondgebonden 

agrarische bedrijf, conform de richtlijnen in de handreiking ‘Biovergisting van mest’. 

De mest uit de co-vergister wordt in hoofdzaak op het eigen land aangewend. Na 

realisatie van de uitbreiding kan de biovergistingsinstallatie als zelfstandige installatie 

opereren. Dat houdt in dat het covergisten van mest niet langer kan worden aangemerkt 

als ondergeschikte nevenactiviteit bij het akkerbouwbedrijf. Het bedrijf zal dan bestaan 

uit twee zelfstandige takken: zowel een grondgebonden agrarisch bedrijf (akkerbouw) 

als een biovergistingsinstallatie voor het verwerken van mest en het produceren van 

groen gas. 

4.5 Landschappelijke inpassing 

Voor een goede ruimtelijke kwaliteit is het van belang dat aandacht wordt besteed aan 

de inpassing in het omliggende landschap. Daartoe is mede van belang de 

Landschapsvisie Noordoostpolder. De Landschapsvisie is één van de bouwstenen voor 

de Structuurvisie. De Landschapsvisie is echter niet vastgesteld, vandaar dat de 

Landschapsvisie niet onder het gemeentelijk beleid is geplaatst, maar in deze paragraaf 

is opgenomen om de locatie in relatie te stellen met het kenmerkende landschap en 

zodoende te beoordelen of het ‘nieuwe erf’ hiermee in overeenstemming is. 

 

Vanwege de status van de polder als door het Rijk aangewezen ‘Wederopbouwgebied 

uit de periode 1940-1965’ en vanwege het belang dat de gemeente hecht aan de 

cultuurhistorische waarde van de polder is een zorgvuldige inpassing van nieuwe 

ontwikkelingen van groot belang. 

 

De opgave voor de Landschapsvisie is om een koers uit te zetten voor de gemeente 

Noordoostpolder als ‘levend landschap’, waarbij zowel het oorspronkelijke plan als 

ontwikkelingen uit de afgelopen 60 jaar in beschouwing worden genomen. Ook de 

waardering van de toegevoegde, huidige kwaliteiten van het landschap speelt een rol 

en de inschatting van de mate waarin de landschappelijke kwaliteiten 

toekomstbestendig zijn. 

 

Het plangebied is gelegen in het open middengebied van de Noordoostpolder. Het 

perceel is van origine een agrarisch erf. Tezamen met nog 3 andere erven is tezamen 

sprake van een 4-erf-stelsel. Op de volgende figuur is het stelsel weergegeven. 
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 Afbeelding 4.8 Spreiding van verschillende ervenclusters over de polder 

 

Onderstaande topografische kaart (medio 1975) verduidelijkt dit ook nog eens, 4 erven 

in één cluster en allen duidelijk groen ingepast in het landschap. 

 

 
 Afbeelding 4.9 Vier erven in één cluster en groen ingepast in het landschap 
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De agrarische erven 

Op het laagste schaalniveau is het thema van de concentrische opbouw herkenbaar in 

de opbouw van de agrarische erven, die altijd aan drie zijden worden omzoomd door 

een erfsingel. Aan de kant van de openbare weg is het erf transparant begrensd. Deze 

opbouw heeft als effect dat de erven van buiten af gezien als landschapselement 

worden ervaren, en vanaf de weg een kijkje in het interieur van het bedrijf ontstaat. De 

soortenkeuze van de erfbeplanting is afgestemd op de soortenkeuze van de 

wegbeplantingen ter plaatse. 

 

Omdat de agrarische erven een essentieel onderdeel van het landschap zijn heeft het 

verdwijnen van de erfbeplanting zowel op het kleine schaalniveau van het erf zelf als op 

het niveau van de beleving van het landschap een groot effect. In 2005 is het erf 

vergroot naar de huidige erfomvang van 2,84 hectare, inclusief de erfsingel. 

 

Hierna volgt nogmaals de opzet van het nieuwe erf van het plangebied, waarbij de 

karakteristieke opzet van het erf met de randbeplanting (groen weergegeven) duidelijk 

zichtbaar in terugkomt, deze randbeplanting blijft behouden, wordt iets verruimd en 

wordt verder versterkt doordat de relatief jonge aanplant de komende jaren verder 

doorgroeit.  

 

De erfsingel wordt iets ruimer dan voorheen. Hiermee wordt de nieuwe inpassing 

afgestemd op de bestaande kavelstructuur en minder op de weg. In de nieuwe situatie 

blijft Peters Biogas met haar uitbreiding binnen de bestaande singel. Ruimtelijk gezien 

is het project hiermee juist ingepast. 

 

De afstand van de randbeplanting tot de bebouwing blijft overal (minimaal) 6 meter. 

 

Er wordt aangesloten bij de feitelijke situatie waarbij er buiten het bestemde 

bebouwingsvlak een erfsingel is gerealiseerd. Deze erfsingel zorgt voor de 

landschappelijke inpassing van de vergunde silo's en de vergunningsvrije bassins die in 

de loop der jaren buiten het bebouwingvlak zijn ontstaan. In de huidige situatie staat de 

erfsingel haaks op de weg en is aan de zuidwestzijde van het perceel voorzien van een 

knik. 

 

In de nieuwe situatie wordt de erfsingel en de erfsloot haaks op de kavelstructuur 

aangelegd. In de omgevingsvergunning wordt als voorwaarde opgenomen dat de 

kavelsloot en de erfsingel conform de daartoe opgestelde inrichtingstekening met 

bijbehorend beplantingsplan wordt uitgevoerd. Het inrichtingsplan (bijlage 6.4 en 6.5) en 

het beplantingsplan (bijlage 6.11) zijn als bijlagen in deze onderbouwing opgenomen. 

De tekening van het beplantingsplan heeft als titel “Beplantingsplan”, bladnummer 7, 

datum: 26 juli 2017. 
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 Afbeelding 4.10 Inrichtingsplan met actuele luchtfoto als ondergrond 

 

Achter bijlage 6.11 is het gemeentelijk stuk “toelichting beplantingsplan erfsingels 

Noordoostpolder” toegevoegd. Aan de voorwaarden die hierin genoemd zijn zal de 

erfsingel voldoen. 

 

Op de hierna opgenomen foto is de bestaande inpassing zichtbaar, deze zal vanwege 

de groei van de bomen meer en meer ingepast worden en op termijn grotendeels aan 

het zicht worden onttrokken. 
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Afbeelding 4.11 Foto van de bestaande inpassing in het landschap 

4.6 Verkeersbewegingen 

Om te zorgen dat de extra transporten niet tot nadelige effecten voor de omgeving 

leiden zullen er maximale aantallen zwaar verkeer per etmaal worden aangevraagd. 

Hiervan wordt ook de akoestische ruimte berekend. Onder zwaar verkeer wordt 

verstaan: zowel tractoren als vracht- en tankwagens. 

 

De aantallen zullen gemiddeld veel lager uitvallen dan de maximale aantallen, echter is 

er veelal sprake van pieken. Zo worden bij de akkerbouw vaak in één keer de verkochte 

producten vanuit de opslag afgevoerd en is er bij de biogasinstallatie met betrekking tot 

de afvoer van mest sprake van een piek in de uitrijdperiode. 

 
Tabel 4.1 Het maximaal aantal transporten per etmaal bij voorliggende vergunningaanvraag. 

 

Gezien de ligging aan de Oosterringweg wordt er van uitgegaan dat alle 

verkeersbewegingen wordt afgewikkeld via de Oosterringweg.  

Deze provinciale weg kan de hoeveelheid transporten prima aan en bied voldoende 

veiligheid voor overige weggebruikers vanwege het parallelgelegen fietspad. 

 

In het akoestisch onderzoek (bijlage 6.9) zijn de verkeersbewegingen verantwoord. 
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5 Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid 

De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de plannen zullen door de 

initiatiefnemer worden gedragen en zijn daarmee economische uitvoerbaar.  

 

Op grond van artikel 6.25 Wro treedt de provincie, wat betreft grondexploitatie, in de 

plaats van de gemeente wanneer er sprake is van een provinciaal belang (lid 1) dan wel 

in overige gevallen waarvoor de provincie het bevoegd gezag is (lid 4).  

 

Grondexploitatie is voor deze aanvraag niet verplicht omdat het om een bouwplan 

conform artikel 6.2.1 Bro moet gaan. Het advies van de gemeente aan de provincie is 

een anterieure overeenkomst op te stellen. In deze overeenkomst zal het onderdeel 

planschade worden opgenomen. 

 

Vooroverleg 

 

Er is vooroverleg geweest met de provincie, afdeling ruimtelijke ordening. 

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 21 juli 2017 besloten om af te wijken 

van de Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 ten 

behoeve van het initiatief. Deze positieve grondhouding komt vanuit zowel het aspect 

duurzaamheid als het aspect ruimtelijke ordening. 

 

De inrichting van de aanvrager is gelegen in landelijk gebied waar veel agrarische 

bedrijven gevestigd zijn. Nagenoeg alle bedrijven hebben ook een bedrijfswoning, 

waardoor deze als gevoelig object zijn aan te merken. De familie Peters heeft een 

sterke band met de omgeving, er wordt veel samengewerkt. Totaal staan er in een 

straal van 800 meter 22 woningen en bedrijven. Hiervan hebben 7 stuks uitsluitend een 

woonbestemming, 3 stuks zijn woningen voor arbeidsmigranten, één adres is een 

asielzoekerscentrum en de overige 11 adressen zijn agrarische bedrijven. Zie de bijlage 

“Lijst buurtbewoners” voor de exacte gegevens. 

 

De genoemde adressen zullen actief op de hoogte worden gebracht van de plannen. Dit 

gebeurt door een persoonlijke bezorging van een informatiefolder en een uitnodiging 

voor een voorlichtingsavond. De gemeente en omgevingsdienst zullen hiervoor ook 

worden uitgenodigd. 

 

Tijdens de voorlichtingsavond zal veiligheid en ruimtelijke impact voorop staan. In ieder 

geval wordt stilgestaan bij geurhinder, geluidshinder en verkeer. Alle te nemen 

maatregelen worden dan ook toegelicht.  
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6 Hoofdstuk 6 Bijlagen 

6.1 Plattegrondtekening met gebruiksaanduidingen 
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6.2 Aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming 

  



   

  

 

AANVRAAG VERGUNNING 
WET NATUURBESCHERMING 

                                                                                                                            
VAN: 

Peters Biogas BV 
Tsjûkemarwei 6 c 

8521 NA Sint Nicolaasga 
                                                                                                                            

LOCATIE: 

Oosterringweg 39 
8315 PS Luttelgeest 

 

 
 

         
 

V.H. van ’t Erve 
Postbus 48 
8100 AA Raalte            31 maart 2017 

Gewijzigd 26 april 2017 
   Gewijzigd 1 augustus 2017



1                    

  

 

INHOUDSOPGAVE 
 

Aanvraagformulier 
 

Bijlage 1  Ligging bedrijf en omgeving .............................................. 2 

Bijlage 2 Bestaande situatie ........................................................ 5 

Bijlage 3 Gewenste situatie ......................................................... 6 

Bijlage 4 Depositieberekeningen ................................................... 7 

Bijlage 4.1 Berekening referentie en beoogde situatie ....................... 7 

Bijlage 4.2 Berekening beoogde situatie ........................................ 8 

Bijlage 5 Machtiging .................................................................. 9 

Bijlage 6 Geldende milieuvergunning per 1-1-2015 ........................... 10 

Bijlage 7  Procesbeschrijving biogasinstallatie ................................. 11 

Bijlage 8  Akoestisch onderzoek .................................................. 12 

Bijlage 9   Plattegrondtekeningen gewenste situatie .......................... 13 

 

 

  



PAGINA 1 VAN 10AANVRAAGFORMULIER WET NATUURBESCHERMING PROVINCIE FLEVOLAND

Aanvraagformulier

Wet natuurbescherming

Versie januari 2017 Afdeling RE
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Telefoon
(0320) 26 52 65Lees voor het invullen eerst de toelichting

Dit is het aanvraagformulier voor vergunningen, ontheffingen en meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Bij dit 
aanvraagformulier hoort een toelichting, deze kunt u vinden op www.flevoland.nl, als u desondanks toch nog vragen heeft dan 
kunt u contact opnemen met de Provincie Flevoland via wetnatuurbescherming@flevoland.nl of 0320-265265.

Let op! Dit aanvraagformulier wordt regelmatig als gevolg van gewijzigde inzichten aangepast, raadpleeg voor de meest recente 
versie daarom www.flevoland.nl

GEGEVENS MELDER/INITIATIEFNEMER/AANVRAGER

A. Natuurlijk persoon/particulier

Naam en voorletters 

Straatnaam nr (+ toev.) 

Postcode Woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer Mobiele telefoon nr. 

Burgerservicenummer KvK nummer 

Jachtaktenummer Valkeniersaktenummer 

B. Rechtspersoon

Naam bedrijf 

Naam en voorletters 

Straatnaam nr (+ toev.) 

Postcode Woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer Mobiele telefoon nr. 

KvK nummer 

Bent u grondgebruiker?  Ja.

  Nee, heeft u schriftelijke toestemming van de grondgebruiker?  Ja, voeg deze als bijlage toe.

 Nee.

Peters Biogas B.V. i.o.

I. Schaap

Tsjûkemarwei 6c

8521 NA Sint Nicolaasga

info@vanterveadvies.nl

68384114
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C. Gegevens adviseur/contactpersoon

Naam bedrijf 

Naam en voorletters 

Straatnaam nr (+ toev.) 

Postcode Woonplaats 

E-mail adres 

Telefoonnummer Mobiele telefoon nr. 

KvK nummer 

Machtiging bijvoegen. Indien een adviseur voor een natuurlijk persoon/rechtspersoon de ontheffing aanvraagt, dan dient er 
een machtiging namens het natuurlijk persoon/rechtspersoon te worden bijgevoegd

D. Project / handeling/melding

1.  Locatie van het voorgenomen project / de voorgenomen handeling / de melding (het adres, de kadastrale aanduiding, voeg 
eventueel een kaart toe).

2. Geef een korte omschrijving van het project / de handeling.

3.  Geef de voorgenomen startdatum en einddatum aan van het project / de handeling waarvoor de vergunning / ontheffing 
wordt aangevraagd.

4.  Geef de periode aan wanneer de werkzaamheden voor het project / handeling worden uitgevoerd.

5. Geef de werktijden van het project / de handeling aan.

6.  Voeg onderzoeksrapporten, MER-rapportages, monitoringsrapportages en of uitwerkingen van mitigatie / compensatie toe 
indien van toepassing.

VantErve Advies

V.H. van 't Erve

Postbus 48

8100 AA Raalte

info@vanterveadvies.nl

0572-363218 06-23890905

05083553

Oosterringweg 39, 8315 PS te Luttelgeest. 

Zie bijlagen

Onbepaalde tijd

N.v.t.

Zie bijlagen
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KEUZEMENU

Voor welke onderdelen uit de wet vraagt u vergunning/ontheffing aan? 

De Provincie Flevoland vindt vooroverleg wenselijk. Bij geval van twijfel over vergunning/ontheffingsaanvragen,  
neem contact op met de Provincie Flevoland, via wetnatuurbescherming@flevoland.nl of 0320-265265.

1.  Kan het project of de handeling een verslechterend dan wel significant verstorend effect hebben 
op de instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied?

  Nee.

  Ja, ga naar Module 1 - Natura 2000-gebieden.

2. Kan het project of de handeling een negatief effect hebben op beschermde soorten?

  Nee.

  Ja, ga naar Module 2 - Soorten.

3.  Gaat u buiten de bebouwde kom (de bebouwde kom volgens Wet Natuurbescherming) 
houtopstanden kappen?

  Nee.

  Ja, ga naar Module 3 - Houtopstanden.
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MODULE 1: NATURA 2000-GEBIEDEN

Projectkeuze

1.  Kan het project of de handeling een verslechterend dan wel significant verstorend effect hebben op de 
instandhoudings doelen van het betreffende Natura 2000-gebied?

  Nee.

  Ja, er zijn mogelijk effecten van stikstofdepositie, ga verder naar vraag 2.

  Ja, er zijn mogelijke overige effecten. Voeg de voortoets, verslechteringstoets of passende beoordeling toe.

2.	 	Komt	uit	het	project	of	handeling	in	de	beoogde	situatie	≤	0,05	mol/ha/j	stikstofemissie	neer	in	een	 
Natura	2000-gebied	opgenomen	in	de	PAS,	berekend	met	AERIUS	calculator?

   Ja, er komt ≤ 0,05 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS. Dan geldt er voor dit 
onderdeel vrijstelling van vergunningplicht. U dient de berekening wel te bewaren als bewijslast bij eventuele controles.

  Nee, er komt >0,05 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS, ga door naar vraag 3.

3. Heeft het project of andere handeling betrekking op een uitbreiding van een veehouderijbedrijf?

  Nee, ga verder naar vraag 4.

  Ja, stuur de AERIUS calculator berekening in met de volgende bijlagen:
1) Een vermelding van het tijdstip waarop het project/de handeling gerealiseerd gaat worden;
1) Een onderbouwing van het hoogste stikstof depositie in de periode 2012-2014;
1) Een vigerende Natuurbeschermingswetvergunning of indien deze ontbreekt de vigerende Wabo- of milieuvergunning 

of melding gedaan onder de Wet milieubeheer of Hinderwet;
1) Een bouwtekening van de beoogde situatie.

4.	 	Komt	uit	het	project	of	handeling	>0,05	mol/ha/j	en	≤1	mol/ha/j	stikstofemissie	neer	in	een	Natura	2000-gebied	 
opgenomen in de PAS berekend met AERIUS calculator?

   Ja, er komt > 0,05 mol/ha/j en ≤1 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS. 
Ga door naar vraag 5.

   Nee, er komt >1 mol/ha/j stikstofemissie neer in een Natura 2000-gebied opgenomen in de PAS, berekend met AERIUS 
calculator? Voeg de berekening in AERIUS toe aan de aanvraag.

5.	 Geldt	het	voor	het	betreffende	Natura	2000-gebied	een	verlaagde	grenswaarde?

   Ja, er geldt voor het betreffende Natura 2000-gebied een verlaagde grenswaarde. Voeg de berekening in AERIUS toe aan 
de aanvraag.

   Nee, Er geldt voor het betreffende Natura 2000-gebied geen verlaagde grenswaarde. U kunt een melding doen via 
AERIUS. U dient de berekening wel te bewaren als bewijslast bij eventuele controles. 
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MODULE 2: SOORTEN

Per vraag wordt -indien van toepassing- om een korte samenvatting gevraagd. Een uitgebreide beschrijving 
dient te worden opgenomen in een activiteitenplan. Dit plan dient als bijlage bij de aanvraag te worden  
gevoegd. Bij elke vraag dient u aan te geven in welk hoofdstuk / paragraaf en op welke bladzijden van het  
activiteitenplan de uitgebreide beschrijving is opgenomen.

Projectkeuze

1.  Worden de werkzaamheden (gedeeltelijk) uitgevoerd overeenkomstig een door de Staatssecretaris van EZ vastgestelde 
geldige gedragscode?

  Nee, ga verder.

   Ja, er is geen ontheffing noodzakelijk (tenzij er beschermde soorten zijn die niet onder de gedragscode vallen). 
U dient wel een melding naar de provincie toe te sturen, met het bijbehorend ecologisch onderzoek, het  
ecologisch werkprotocol en de startdatum van de werkzaamheden. 
Geef hier aan om welke gedragscode het gaat:

2. Vraagt u ontheffing aan voor in Flevoland vrijgestelde soorten?

  Nee, ga verder.

  Ja, er is voor de betreffende soorten geen ontheffing noodzakelijk.

3. Op grond van welk beschermingsregime wilt u ontheffing aanvragen?

  Vogels (artikel 1 van de Vogelrichtlijn).

   Soorten genoemd in bijlage lV, onderdeel a van de Habitatrichtlijn, Bijlage ll bij het Verdrag van Bern of 
bijlage l bij het verdrag van Bonn.

  Andere soorten.

4. Voor welke vogels/soorten vraagt u ontheffing aan?

1.  2.  3. 

4.  5.  6. 

7.  8.  9. 

5.	 Onderbouw	op	basis	van	inventarisatiegegevens	en/of	literatuurgegevens	of	een	soort	in	het	plangebied	voorkomt.

6.  Wanneer heeft de inventarisatie plaats gevonden? In geval van Habitatrichtlijn- en 
Vogelrichtlijnsoorten mag het veldonderzoek niet ouder zijn dan drie jaar, in overige 
gevallen geldt 5 jaar). 
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7. Locatie inventarisatie (voeg een kaart toe met het onderzochte gebied)

8.  Omgevingscheck (welke eisen stelt de soort aan zijn leefomgeving? Zijn er alternatieven in de omgeving beschikbaar en 
bereikbaar? Heeft de locatie een bepaalde specifieke waarde voor de soort (bv vliegroute, foerageergebied, etc.).

9. Voor welke verbodsbepalingen wilt u ontheffing aanvragen?

  Het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, 
rustplaatsen en eieren of wegnemen van vogels.

 Het rapen en onder zich hebben van eieren.

  Opzettelijk plukken en verzamelen, afsnijden, 
ontwortelen of vernielen van planten.

 Opzettelijk (ver)storen.

  Vogels, delen of uit deze vogels verkregen producten te 
vervoeren of onder zich te hebben, anders dan voor verkoop.

 Het opzettelijk doden of vangen.

  Beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen 
of rustplaatsen van dieren.

  Dieren of planten onder zich te hebben of vervoeren 
anders dan voor verkoop.

10.  Op grond van welk belang vraagt u ontheffing aan?

Vogelrichtlijn (artikel 3.3 Wnb)

  De volksgezondheid of de openbare veiligheid.

  Om het vangen, het onder zich hebben, of elke andere 
wijze van verstandig gebruik, van bepaalde vogels  
in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt  
gecontroleerde omstandigheden toe te staan.

  Ter bescherming van flora of fauna.

 De veiligheid van het luchtverkeer.

  Voor onderzoek of onderwijs, het uitzetten of herinvoeren 
van soorten, of voor de daarmee samenhangende teelt.

Habitatrichtlijn (artikel 3.8 Wnb)

  Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met 
inbegrip van redenen van sociale of economische  
aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten.

  Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het belang 
van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

  Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie 
van soorten of voor de daartoe benodigde kweek, met 
inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten.

  Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van 
bepaalde dieren of planten in kleine hoeveelheden 
selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden 
toe te staan.

Andere soorten (artikel 3.10 Wnb)

  Volksgezondheid of de openbare veiligheid of andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang, met 
 inbegrip van redenen van sociale of economische  
aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke 
gunstige effecten.

  Onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie 
van soorten of voor de daartoe benodigde kweek, met 
inbegrip van de kunstmatige vermeerdering van planten.

  In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling 
van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied.

  Bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke 
kwaliteiten van een bepaald gebied.

  Ter bescherming van wilde flora of fauna of in het 
belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats.

  Om het vangen, plukken of het onder zich hebben van 
bepaalde dieren of planten in kleine hoeveelheden 
selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden 
toe te staan.

  Bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of  
bosbouw.

  Bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergan-
gen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvel-
den, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer.

  Algemeen belang.
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11.  Onderbouw waarom de ontheffing past binnen het gevraagde belang. Geef hier in het kort aan wat het doel is van uw 
initiatief en waarom u van mening bent dat deze noodzakelijk is in het kader van het door u aangegeven belang. 
Een verwijzing naar een planMER is niet voldoende.

12.  Wat zijn de effecten van uw activiteit op de betreffende soorten? Zijn dit tijdelijke effecten of permanente effecten.

13.  Wat is de staat van instandhouding van de desbetreffende soort- (en)?

14.  Leiden de werkzaamheden/handeling tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de soort 
(tijdelijk of permanent)?

15.		Welke	maatregelen	neemt	u	om	de	staat	van	instandhouding	van	de	soort	te	behouden?	Beschrijf	per	soort	welke	 
maatregelen	worden	getroffen,	die	de	effecten	verzachten.	Geef	ook	aan	wanneer	deze	maatregelen	worden	uitgevoerd.
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16.		Toon	aan	dat	er	geen	andere	bevredigende	oplossing	(alternatief)	is	voor	het	door	u	geplande	initiatief,	die	minder	
schade oplevert voor de betreffende soort(en). 

  Geef hieronder in het kort aan welke alternatieven in tijd, plaats en werkwijze/inrichting u heeft afgewogen en waarom het 
voorgestelde plan volgens u de oplossing is met de minst negatieve effecten op de beschermde soorten.

 

17.	Welke	middelen,	installaties	of	methoden	gebruikt	u	voor	het	vangen	of	doden?

18. Is er een goedgekeurd faunabeheerplan op basis waarvan de ontheffing kan worden verleend?

VERKLARING POLITIE MIDDEN-NEDERLAND

Deze verklaring behoeft enkel te worden ingevuld als de aanvraag betrekking heeft op bijzondere situaties (bijvoorbeeld binnen 
de bebouwde kom) waar het gebruik van een geweer gewenst is.

Verklaring

Bestaat er vanuit de politie Midden-Nederland bezwaar tegen het verstrekken van de gevraagde ontheffing?

  Nee, voeg de verklaring toe.

  Ja, de ontheffing kan niet worden verleend.
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MODULE 3: HOUTOPSTANDEN

Gegevens houtopstand

1.	 Type	melding,	welke	melding	wilt	u	indienen?

 Kapmelding. Wordt op dezelfde plaats herplant?

  Nee, voeg een compensatieverzoek toe.

  Ja.

  Jaaropgave kap (alleen mogelijk indien u beschikt over een certificaat natuurbeheer en als u als beheerder meer 
dan 75 ha bos- en natuur in de provincie Flevoland beheert).

 Nummer certificaat 

2. Bent u de eigenaar

  Nee, voeg een machtiging van de eigenaar toe.

  Ja.

3. Om wat voor een type beplanting gaat het?

  Rijbeplanting.

 Aantal te kappen bomen 

 Plantafstand in de rij in meters 

 Boomsoort 

 Leeftijd 

  Bos.

 Oppervlakte te kappen bos in are 

 Boomsoort(en) 

 Leeftijd 

4. Wat is de reden om te kappen?

  Houtoogst/verjonging vanuit economisch oogpunt.

 Velling vanwege verkeersveiligheid.

  Vergroten van de ecologische waarde van het bos.

 Vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid.

 Omvorming i.v.m. ziekte, (storm)schade of afstervend bos.

 Velling vanwege schade aan de weg.

  Omvorming gericht op andere bosproducten dan 
alleen hout.

  Anders namelijk:
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ONDERTEKENING

De aanvrager of degene die bevoegd is namens de aanvrager te handelen verklaart:

• Alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt;
•  Bekend te zijn met het feit dat bij wijziging in de omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de vergunning-

aanvraag, dit zo spoedig mogelijk doorgegeven dient te worden aan de Provincie Flevoland;
• Dat de aanvrager alle gewenste inlichtingen met betrekking tot de voor de beoordeling en controle benodigde gegevens terstond 

en naar waarheid zal verstrekken aan de met behandeling en controle van de aanvraag en vergunning belaste ambtenaren.

Datum 

Plaats 

Handtekening 

Let op! Voeg de relevante bijlagen toe, zie het onderstaande overzicht. 

Natura 2000 

  Voortoets / passende beoordeling.

Natura 2000 PAS 

  Berekening met AERIUS Calculator artikel 2.7, lid 2 en 3, van de Wet natuurbescherming;

  Een vermelding van het tijdstip waarop het project aangevangen of gerealiseerd wordt;

 Een onderbouwing van de hoogste stikstofdepositie in de periode 2012-2014;

  Een vigerende Natuurbeschermingswetvergunning, of indien deze ontbreekt een vigerende omgevingsvergunning of een 
vergunning of melding krachtens de Wet milieubeheer of Hinderwet;

 Een bouwtekening van de beoogde situatie.

Soorten

  Activiteitenplan;

 Kaartmateriaal;

 Onderzoekrapportages;

 Beleidsdocumenten ivm onderbouwing belang.

Houtopstanden

 Korte beschrijving kapwerkzaamheden;

 Kaart met vellingslocatie en bebouwde kom houtopstanden;

 Toestemming grondeigenaar (indien van toepassing);

 Kaart van de te vellen arealen en/of rijbeplantingen;

 Overige bijlagen voor zover van toepassing; 
 Voor de laatste, graag aangeven welke bijlagen dat zijn:

31 maart 2017

Raalte
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Bijlage 1  Ligging bedrijf en omgeving 
 
Ligging bedrijf Oosterringweg 39 te Luttelgeest 
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Ligging bedrijf Oosterringweg 39 te Luttelgeest en begrenzing Natura 2000 
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Luchtfoto bedrijf Oosterringweg 39 te Luttelgeest 
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Bijlage 2 Bestaande situatie  
 

Berekening referentie emissie WKK's     

        

Referentieemissies       

  2012 2013 2014   

  prod MW verm kw prod MW verm kw prod MW verm kw grootste 

WKK 1 2260 258 2581 295 2449 280 295 

WKK 2 2287 261 2574 294 2549 291 294 

WKK 3 2165 247 2527 288 2587 295 295 

totaal 6712   7682   7585     

        

Emissies en uitstroomvolume WKK's     

nr fabrikant vermogen vermogen 
rookgas 

temp Nox   

    kw GJ/uur Kelvin g/GJ   

WKK 1 MAN 295 1,062 453 540   

WKK 2 MAN 294 1,0584 453 540   

WKK 3 MAN 295 1,062 453 540   

              

        

        

Berekening totale NOX emissie WKK's     

nr continue emissie   totale Nox emissie   

WKK 1 573,48 g/uur  5023,68 kg/jr   

WKK 2 571,536 g/uur  5006,66 kg/jr   

WKK 3 573,48 g/uur  5023,68 kg/jr   

          

totale referentie:     15054,02 kg/jr   

emissiepunt:           

3 uitlaten, diameter 30cm, 7 meter hoog. Zie milieutekening.   

        

er was in 2012 (en ook in 2013/2014) geen sprake van overige emissies.  
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Bijlage 3 Gewenste situatie 
 

De aanvraag vergunning Wet Natuurbescherming bestaat uit: 
 

Productiecapaciteit: 

Elektrisch vermogen:   1,49  MW  3 WKK’s 
Groen gas vermogen:   980  NM³/uur 2 opwaardeerinstallaties 
Zonnepanelen    0,6  MWp  panelen op loodsen 
 
Aanvoer/afvoer: 

Aanvoer mest van derden (ton/jr) 25.000 
Aanvoer biomassa* van derden (ton/jr) 25.000 
Totaal (ton/jr) 50.000 

 
Productie: 
Elektriciteitsproductie/jaar:  7.626.640 KWh 
Gasproductie/jaar:   7.840.000 NM³ 
 
Afval: 
Gevaarlijk afval (Actief kool)  22.000  kg 
Bedrijfsafval    25.000  kg 
 
Meststoffen: 
Ammoniumsulfaat   8.000  ton 
Ingedikte mest (digestaat)  10.000  ton 
Dunne fractie mest (digestaat)  40.000  ton 
 
Geluid en Transport: 
Totale geluidsbelasting omgeving 40 – 50   dB(A) (zie akoestisch rapport) 
 
Geur: 
Geurbelasting 98-percentiel omgeving <1,0  ouE/M³ (zie geurrapportage) 
 
Lucht: 
Aantal WKK installaties:   3  stuks 
Vermogen noodkoelers:  1600  KWth 
Lucht uit luchtwassers:   50.000  M³/h 
 
* Met biomassa wordt bedoeld: Biomassa die conform wettelijke regelgeving en vigerende AV/AO-IC mogen 
worden aangevoerd. 
 
De depositieberekeningen zijn (mede) gebaseerd op de vervoersbewegingen zoals ze in het 
akoestisch onderzoek ook zijn opgenomen. Deze is als bijlage opgenomen. 
De procesbeschrijving biogasinstallatie is ook als bijlage ingesloten.  
Let op: de procesbeschrijving gaat uit van 8000 uur voor elke WKK. In deze aanvraag wordt de 
WKK van 800 kW aangevraagd met 30% (komt overeen met 2633,3 uur). De andere 2 WKK’s (van 
ieder 345 kW) worden aangevraagd voor een benutting van 91% (komt overeen met 8000 uur) 
  



Emissies bronnen 1 augustus 2017

ID Activiteit Voertuigtype duur AO snelheid Ef 2017 NOx

(u/dag) (km/u) Nox (g/km) (kg/jaar) 

pb02 Vrachtwagen stationair lossen mest zwaar 1,130 10 11,09 45,90

pb04 Vrachtwagen stationair lossen coproduct zwaar 1,130 10 11,09 45,90

pb05 Tractor zwaar 0,425 10 11,09 17,17

pb06 Shovel zwaar 0,850 10 11,09 34,43

pb07 Shovel zwaar 0,850 10 11,09 34,43

pb08 Shovel zwaar 0,850 10 11,09 34,43

pb09 Shovel zwaar 0,850 10 11,09 34,43

pb21 Tractor stationair zwaar 0,425 10 11,09 17,17

pb23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest zwaar 2,267 10 11,09 91,80

pb25 Vrachtwagen stationair wegen zwaar 0,935 10 11,09 34,43

pb26 Tractor stationair wegen zwaar 0,142 10 11,09 5,78

pb27 Vrachtwagen propaan lossen zwaar 0,354 10 11,09 14,28

pb51 Vrachtwagen laden mest (IBS) zwaar 6,231 10 11,09 8,33

pb52 Vrachtwagen stationair weegbrug mest (IBS) zwaar 0,340 10 11,09 0,43

Totaal puntbronnen 418,88

ID Activiteit aantal Voertuigtype aantal lengte Ef 2017 NOx

bewegingen rijlijn (km) Nox (g/km) (kg/jaar) 

mb01 Vrachtwagen mest zwaar 20 0,11376 11,09 9,44

mb02 Vrachtwagen coproducten zwaar 7 0,12231 11,09 3,40

mb03 Personenauto licht 29 0,04346 0,50 0,26

mb04 Bestelbus licht 5 0,04763 0,50 0,09

mb05 Tractor zwaar 14 0,11268 11,09 6,21

mb06 Vrachtwagen landbouwproducten zwaar 5 0,08633 11,09 1,79

mb07 Vrachtwagen diversen zwaar 2 0,09417 11,09 0,68

mb08 Vrachtwagen CO2 zwaar 2 0,09765 11,09 0,68

mb50 Vrachtwagen mest zwaar 37 0,11378 11,09 0,60

Totaal mobiele bronnen 23,12



Berekening emissie WKK's 1 augustus 2017

Emissies en uitstroomvolume WKK's

nr fabrikant vermogen vermogen rookgas temp Nox

kw GJ/uur Kelvin g/GJ

WKK 1 MAN 345 1,242 453 540

WKK 2 MAN 345 1,242 453 540

WKK 3 MAN 800 2,88 453 540

Berekening totale NOX emissie WKK's

nr continue emissie % in bedrijf totale Nox emissie

WKK 1 670,68 g/uur 91 5365,44 kg/jr

WKK 2 670,68 g/uur 91 5365,44 kg/jr

WKK 3 1555,2 g/uur 30 4095,31 kg/jr

totale emissie: 14826,19 kg/jr

emissiepunt:

3 uitlaten, diameter 30cm, 7 meter hoog. Zie milieutekening.
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Bijlage 4 Depositieberekeningen  
 

Bijlage 4.1 Berekening referentie en beoogde situatie 
 
Deze is als bijlage “AERIUS_bijlage_20170729155817_RtzLa5Y2swVs 
Verschilberekening” ingesloten. 

 
  



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 2000-
gebieden. 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.

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.

Berekening Referentie 2012

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)

pagina 1/27



Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Peters Biogas B.V. Oosterringweg 39, 8315 PS Luttelgeest

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Vergunning aanvraag Nb-wet RtzLa5Y2swVs

Datum berekening Rekenjaar

29 juli 2017, 15:58 2017

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 15.268,10 kg/j 15.268,10 kg/j -

NH3 465,60 kg/j 603,50 kg/j 137,90 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Weerribben Overijssel

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

0,39 0,47 + 0,08

Toelichting 29 juli AANVRAAG met 3e WKK op 32% van gewenst en NH3 uitstoot conform gewenst
Vergelijking referentiesituatie 2012 (situatie 1) en aanvraag 2017 (situatie 2)

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
Referentie 2012

Emissie
(per bron)

Referentie 2012

Naam pb02
Locatie (X,Y) 184687, 530449
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 22,50 kg/j

Naam pb04
Locatie (X,Y) 184682, 530470
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 22,50 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam pb05
Locatie (X,Y) 184707, 530416
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 8,40 kg/j

Naam pb06
Locatie (X,Y) 184686, 530466
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 16,90 kg/j

Naam pb07
Locatie (X,Y) 184681, 530446
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 16,90 kg/j

Naam pb08
Locatie (X,Y) 184711, 530415
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 16,90 kg/j

Naam pb09
Locatie (X,Y) 184697, 530436
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 16,90 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam pb21
Locatie (X,Y) 184753, 530441
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 8,40 kg/j

Naam pb23
Locatie (X,Y) 184690, 530462
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 45,00 kg/j

Naam pb25
Locatie (X,Y) 184748, 530463
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 16,90 kg/j

Naam pb26
Locatie (X,Y) 184747, 530463
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 2,80 kg/j

Naam pb27
Locatie (X,Y) 184740, 530407
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 7,00 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam pb51 (IBS)
Locatie (X,Y) 184692, 530461
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 4,10 kg/j

Naam pb52 (IBS)
Locatie (X,Y) 184748, 530464
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb01
Locatie (X,Y) 184727, 530441
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 4,60 kg/j

Naam mb02
Locatie (X,Y) 184726, 530437
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1,70 kg/j

Naam mb03
Locatie (X,Y) 184757, 530462
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam mb04
Locatie (X,Y) 184755, 530461
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb05
Locatie (X,Y) 184745, 530448
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb06
Locatie (X,Y) 184740, 530449
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb07
Locatie (X,Y) 184736, 530446
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb08
Locatie (X,Y) 184734, 530446
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam mb50 (IBS)
Locatie (X,Y) 184728, 530440
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam Zuidelijke activiteiten
Locatie (X,Y) 184688, 530415
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NH3 15,20 kg/j

Naam Noordelijke activiteiten
Locatie (X,Y) 184715, 530485
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NH3 450,40 kg/j

Naam WKK 295 kW
Locatie (X,Y) 184691, 530434
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,088 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.023,70 kg/j

Naam WKK 294 kW
Locatie (X,Y) 184698, 530430
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,088 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.006,70 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam WKK 295 kW
Locatie (X,Y) 184694, 530432
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,232 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.023,70 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Locatie
Aanvraag 2017

Emissie
(per bron)
Aanvraag 2017

Naam pb02
Locatie (X,Y) 184687, 530449
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 45,90 kg/j

Naam pb04
Locatie (X,Y) 184682, 530470
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 45,90 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam pb05
Locatie (X,Y) 184707, 530416
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 17,20 kg/j

Naam pb06
Locatie (X,Y) 184686, 530466
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb07
Locatie (X,Y) 184681, 530446
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb08
Locatie (X,Y) 184711, 530415
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb09
Locatie (X,Y) 184697, 530436
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam pb21
Locatie (X,Y) 184753, 530441
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 17,20 kg/j

Naam pb23
Locatie (X,Y) 184690, 530462
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 91,80 kg/j

Naam pb25
Locatie (X,Y) 184748, 530463
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb26
Locatie (X,Y) 184747, 530463
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5,80 kg/j

Naam pb27
Locatie (X,Y) 184740, 530407
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 14,30 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Naam pb51 (IBS)
Locatie (X,Y) 184692, 530461
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 8,30 kg/j

Naam pb52 (IBS)
Locatie (X,Y) 184748, 530464
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb01
Locatie (X,Y) 184727, 530441
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 9,40 kg/j

Naam mb02
Locatie (X,Y) 184726, 530437
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 3,40 kg/j

Naam mb03
Locatie (X,Y) 184757, 530462
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017
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Naam mb04
Locatie (X,Y) 184755, 530461
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb05
Locatie (X,Y) 184745, 530448
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 6,20 kg/j

Naam mb06
Locatie (X,Y) 184740, 530449
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1,80 kg/j

Naam mb07
Locatie (X,Y) 184736, 530446
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb08
Locatie (X,Y) 184734, 530446
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017
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Naam mb50 (IBS)
Locatie (X,Y) 184728, 530440
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam Luchtwasser (nr 49)
Locatie (X,Y) 184669, 530405
Uitstoothoogte 3,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NH3 19,70 kg/j

Naam Luchtwasser (nr 34)
Locatie (X,Y) 184700, 530456
Uitstoothoogte 4,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NH3 583,80 kg/j

Naam WKK 345 kW
Locatie (X,Y) 184691, 530434
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,088 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.365,40 kg/j

Naam WKK 345 kW
Locatie (X,Y) 184698, 530430
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,088 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.365,40 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017
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Naam WKK 800 kW
Locatie (X,Y) 184694, 530432
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,232 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 4.095,30 kg/j

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Aanvraag 2017
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectverschil
(Weerribben)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag

Referentie 2012

Aanvraag 2017

Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Situatie 2

Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Weerribben 0,39 0,47 + 0,08 0,47 0,08

Rottige Meenthe &
Brandemeer

0,17 0,22 + 0,04 0,27 <=0,05

De Wieden 0,09 0,11 + 0,02 0,15 <=0,05

Drents-Friese Wold
& Leggelderveld

0,06 0,07 + 0,01 0,08 <=0,05

Holtingerveld 0,06 0,07 + 0,01 0,08 <=0,05

Dwingelderveld 0,05 0,06 + 0,01 0,06 <=0,05

Wijnjeterper Schar 0,05 >0,05 + 0,00 >0,05 <=0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Depositie per
habitattype

Weerribben

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,39 0,47 + 0,08 0,08

H7210 Galigaanmoerassen 0,39 0,47 + 0,08 0,08

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,39 0,47 + 0,08 0,08

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,39 0,47 + 0,08 0,08

H91D0 Hoogveenbossen 0,39 0,47 + 0,08 0,08

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,33 0,40 + 0,07 0,07

H6410 Blauwgraslanden 0,34 0,41 + 0,07 0,07

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,27 0,33 + 0,06 0,06

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,25 0,31 + 0,06 0,06

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,24 0,30 + >0,05 >0,05

ZGH7140B Overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden)

0,31 0,36 + 0,05 <=0,05

H9999:34 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

0,25 0,28 + 0,04 <=0,05

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
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Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,25 0,28 + 0,03 <=0,05

ZGH4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,17 0,19 + 0,03 <=0,05

ZGH7140A Overgangs- en
trilvenen (trilvenen)

0,14 0,16 + 0,03 <=0,05

Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,17 0,22 + 0,04 <=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,17 0,22 + 0,04 <=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,15 0,19 + 0,03 <=0,05

H91D0 Hoogveenbossen 0,12 0,16 + 0,03 <=0,05

H7210 Galigaanmoerassen 0,20 0,23 + 0,03 <=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,20 0,23 + 0,03 <=0,05

H6410 Blauwgraslanden 0,20 0,23 + 0,03 <=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,16 0,18 + 0,02 <=0,05

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Berekening voor
vergunningaanvraag

pagina 20/27



De Wieden

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H91D0 Hoogveenbossen 0,14 0,15 + 0,02 <=0,05

H3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,13 0,15 + 0,02 <=0,05

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,13 0,14 + 0,02 <=0,05

ZGH3150baz Meren met
krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,08 0,09 + 0,02 <=0,05

H9999:35 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H3140)

0,11 0,12 + 0,01 <=0,05

H7140A Overgangs- en trilvenen
(trilvenen)

0,07 0,08 + 0,01 <=0,05

H4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,10 0,12 + 0,01 <=0,05

ZGH7140B Overgangs- en
trilvenen (veenmosrietlanden)

0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

ZGH3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,06 0,06 + 0,01 <=0,05

H7210 Galigaanmoerassen 0,07 0,08 + 0,01 <=0,05

H6410 Blauwgraslanden 0,07 0,07 + 0,01 <=0,05

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

ZGH4010B Vochtige heiden
(laagveengebied)

0,06 0,06 + 0,01 <=0,05

ZGH6410 Blauwgraslanden >0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

ZGH7140A Overgangs- en
trilvenen (trilvenen)

0,05 >0,05 + 0,00 <=0,05

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
vergunningaanvraag
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Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H4030 Droge heiden 0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H9190 Oude eikenbossen 0,07 0,08 + 0,01 <=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H2330 Zandverstuivingen >0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

H3160 Zure vennen >0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

>0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,07 0,08 + 0,01 <=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,04 >0,05 + 0,01 <=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,04 >0,05 + 0,01 <=0,05
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Holtingerveld

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H4030 Droge heiden >0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

H4010A Vochtige heiden (hogere
zandgronden)

0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H2330 Zandverstuivingen 0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H2310 Stuifzandheiden met
struikhei

0,06 0,06 + 0,01 <=0,05

H6230vka Heischrale
graslanden, vochtig kalkarm

0,06 0,06 + 0,01 <=0,05

H91D0 Hoogveenbossen 0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H3160 Zure vennen 0,06 0,07 + 0,01 <=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

>0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

H7150 Pioniervegetaties met
snavelbiezen

0,06 0,06 + 0,00 <=0,05

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,05 >0,05 + 0,00 <=0,05
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Dwingelderveld

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H7110B Actieve hoogvenen
(heideveentjes)

0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

H9190 Oude eikenbossen >0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

H9999:30 Habitattype
onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische
aangewezen type (H7120)

>0,05 0,06 + 0,01 <=0,05

ZGH2330 Zandverstuivingen >0,05 0,06 + 0,00 <=0,05

H2320 Binnenlandse
kraaiheibegroeiingen

>0,05 0,06 + 0,00 <=0,05

H4030 Droge heiden 0,05 >0,05 + 0,00 <=0,05

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,05 >0,05 + 0,00 <=0,05

H3160 Zure vennen 0,05 >0,05 + 0,00 <=0,05

Wijnjeterper Schar

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H4030 Droge heiden 0,05 >0,05 + 0,00 <=0,05

RtzLa5Y2swVs (29 juli 2017)Berekening voor
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Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Disclaimer 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_a9b5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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8                    

  

 

Bijlage 4.2 Berekening beoogde situatie 
 

Deze is als bijlage “AERIUS_bijlage_20170801103140_RNiEpvQRqzsm Gewenst  
 

01aug2017” ingesloten. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
  



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 2000-
gebieden. 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.

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.

Berekening Aanvraag 2017

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Peters Biogas B.V. Oosterringweg 39, 8315 PS Luttelgeest

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Vergunning aanvraag Nb-wet RNiEpvQRqzsm

Datum berekening Rekenjaar

01 augustus 2017, 10:32 2017

Totale emissie Situatie 1

NOx 15.268,10 kg/j

NH3 603,50 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
bijdrage (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Weerribben Overijssel

Situatie 1

0,47

Toelichting Aanvraag 2017, 1 augustus 2017

RNiEpvQRqzsm (01 augustus 2017)Berekening voor
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Aanvraag 2017
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Locatie
Aanvraag 2017

Emissie
(per bron)
Aanvraag 2017

Naam pb02
Locatie (X,Y) 184687, 530449
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 45,90 kg/j

Naam pb04
Locatie (X,Y) 184682, 530470
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 45,90 kg/j
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Naam pb05
Locatie (X,Y) 184707, 530416
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 17,20 kg/j

Naam pb06
Locatie (X,Y) 184686, 530466
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb07
Locatie (X,Y) 184681, 530446
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb08
Locatie (X,Y) 184711, 530415
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb09
Locatie (X,Y) 184697, 530436
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j
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Naam pb21
Locatie (X,Y) 184753, 530441
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 17,20 kg/j

Naam pb23
Locatie (X,Y) 184690, 530462
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 91,80 kg/j

Naam pb25
Locatie (X,Y) 184748, 530463
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 34,40 kg/j

Naam pb26
Locatie (X,Y) 184747, 530463
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5,80 kg/j

Naam pb27
Locatie (X,Y) 184740, 530407
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 14,30 kg/j

RNiEpvQRqzsm (01 augustus 2017)Berekening voor
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Naam pb51 (IBS)
Locatie (X,Y) 184692, 530461
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 8,30 kg/j

Naam pb52 (IBS)
Locatie (X,Y) 184748, 530464
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb01
Locatie (X,Y) 184727, 530441
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 9,40 kg/j

Naam mb02
Locatie (X,Y) 184726, 530437
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 3,40 kg/j

Naam mb03
Locatie (X,Y) 184757, 530462
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

RNiEpvQRqzsm (01 augustus 2017)Berekening voor
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Naam mb04
Locatie (X,Y) 184755, 530461
Uitstoothoogte 0,8 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb05
Locatie (X,Y) 184745, 530448
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 6,20 kg/j

Naam mb06
Locatie (X,Y) 184740, 530449
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 1,80 kg/j

Naam mb07
Locatie (X,Y) 184736, 530446
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam mb08
Locatie (X,Y) 184734, 530446
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j
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Naam mb50 (IBS)
Locatie (X,Y) 184728, 530440
Uitstoothoogte 1,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx < 1 kg/j

Naam Luchtwasser (nr 49)
Locatie (X,Y) 184669, 530405
Uitstoothoogte 3,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NH3 19,70 kg/j

Naam Luchtwasser (nr 34)
Locatie (X,Y) 184700, 530456
Uitstoothoogte 4,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NH3 583,80 kg/j

Naam WKK 345 kW
Locatie (X,Y) 184691, 530434
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,088 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.365,40 kg/j

Naam WKK 345 kW
Locatie (X,Y) 184698, 530430
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,088 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 5.365,40 kg/j
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Naam WKK 800 kW
Locatie (X,Y) 184694, 530432
Uitstoothoogte 7,0 m
Warmteinhoud 0,232 MW
Temporele
variatie

Standaard profiel industrie

NOx 4.095,30 kg/j
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectbijdrage
(Weerribben)

Hoogste projectbijdrage per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

Weerribben 0,47 0,47

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,27 0,27

De Wieden 0,15 0,15

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,08 0,08

Holtingerveld 0,08 0,08

Dwingelderveld 0,06 0,06

Wijnjeterper Schar >0,05 >0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Depositie per
habitattype

Weerribben

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,47 0,47

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,47 0,47

H91D0 Hoogveenbossen 0,47 0,47

H7210 Galigaanmoerassen 0,47 0,47

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,47 0,47

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,44 0,44

H6410 Blauwgraslanden 0,41 0,41

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,41 0,41

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,40 0,40

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,36 0,36

H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H3140)

0,35 0,35

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,32 0,32

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,28 0,28

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,21 0,21

ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,19 0,19
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Rottige Meenthe & Brandemeer

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H91D0 Hoogveenbossen 0,27 0,27

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,27 0,27

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,23 0,23

H7210 Galigaanmoerassen 0,23 0,23

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,23 0,23

H6410 Blauwgraslanden 0,23 0,23

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,19 0,18

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,18 0,18
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De Wieden

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H91D0 Hoogveenbossen 0,15 0,15

H3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,15 0,15

H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) 0,15 0,15

H9999:35 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H3140)

0,12 0,12

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,12 0,12

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,10 0,10

ZGH7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,10 0,10

ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

0,10 0,09

H7210 Galigaanmoerassen 0,08 0,08

H6410 Blauwgraslanden 0,07 0,07

ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,07 0,06

H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden 0,07 0,07

ZGH91D0 Hoogveenbossen 0,07 0,07

ZGH4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,06 0,06

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,06 0,06

ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) >0,05 >0,05
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Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,08 0,08

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,08 0,08

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,08 0,08

H4030 Droge heiden 0,08 0,08

H3160 Zure vennen 0,08 0,08

H9190 Oude eikenbossen 0,08 0,08

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,08 0,08

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,08 0,08

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,07 0,07

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,06 0,06

H2330 Zandverstuivingen 0,06 0,06

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,06 0,06
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Holtingerveld

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H9190 Oude eikenbossen 0,08 0,08

H4030 Droge heiden 0,07 0,07

H2330 Zandverstuivingen 0,07 0,07

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,07 0,07

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,07 0,07

H91D0 Hoogveenbossen 0,07 0,07

H3160 Zure vennen 0,07 0,07

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,06 0,06

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,06 0,06

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,06 0,06

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) >0,05 >0,05
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Dwingelderveld

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,06

H9999:30 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische aangewezen type (H7120)

0,06 0,06

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,06 0,06

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,06 0,06

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,06 0,06

H4030 Droge heiden 0,06 0,06

H5130 Jeneverbesstruwelen >0,05 >0,05

H3160 Zure vennen >0,05 >0,05

Wijnjeterper Schar

Habitattype Hoogste
depositie
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelingsruimte

max.
benodigd
(mol/ha/j)

beschikbaar?

H4030 Droge heiden >0,05 >0,05

Geen overschrijding*

Wel overschrijding

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

Voor het desbetreffende gebied vind er geen relevante depositie plaats
op OR-relevante hexagonen. Het concept wel of niet ontwikkelingsruimte
beschikbaar (groen vinkje of rood kruis) is dus niet van toepassing

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Wnb. Bij de
toetsing aan de Wnb gaat het om de relevante hexagonen waarvoor
ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Wnb
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.
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Disclaimer 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.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016_20170324_a9b5d9a5ef

Database versie 2016_20170301_feb336c45f

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0
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Archief Gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar eerst voor ter inzagelegging naar VERG (Wakker) 

Maatschap Peters 
De heer J. Peters 
Oosterringweg 39 
8315 PS LUTTELGEEST 

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 
09-004 

Datum 
1 september 2009 

Onderwerp Bijlagen Inlichtingen 
besluit op vergunning- zie lijst E. Capelle, (0527) 63 32 03 
aanvraag Wet milieu
beheer (Wm) 

Geachte heer Peters, 

Hierbij doe ik u een exemplaar van het besluit (inclusief opgenomen voorschriften) 
toekomen op de door u Ingediende aanvraag om Wm-vergunning. Tevens treft u de 
kennisgeving van het besluit aan, zoals deze zal worden gepubliceerd. 

Belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijze(n) 
naar voren te hebben gebracht tegen het ontwerp-besluit, kunnen beroep instellen of 
verzoeken om voorlopige voorziening binnen een termijn van zes weken met ingang van 
de dag na de dag van ter inzagelegging van het besluit. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

Vries 
van de eenheid Realisatie en beheer 

Bijlagen: 
- besluit; 
- gewaarmerkte aanvraag; 
- kennisgeving (= publicatie). 



Geadresseerde: 
Familie H. Elsinga 
Oosterringweg 38 
8315 PV LUTTELGEEST 

Ons kenmerk: 

2009017225-HHV-u 

Datum: 
26 augustus 2009 

No. vervolgblad: 

1 

Medewerkers van het cluster handhaving zullen het aanpassingssproces bij Maatschap 
Peters blijven volgen. Indien na de aanpassingen van de installatie blijkt dat de klachten 
aanhouden zal nader onderzoek verricht moeten worden. 

Ik hoop met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met ̂ rrtehdelijke aroe 
nartjiêhs net d&ÜBggsfan burgemeester en wethouders, 

*err\s 
fan het cluster Handhaving 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar eerst voor ter inzagelegging naar VERG (Wakker) 
afschrift c.a.-exemplaar van het besluit naar VERG (Wakker) voor het werkarchief! 

WET MILIEUBEHEER 

Nr. 09-004 

Besluit van burgemeester en wethouders 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer (Wm) 
Op 9 februari 2009 hebben wij een aanvraag om een Wm-vergunning ontvangen voor 
het veranderen van de inrichting. De inrichting betreft een akkerbouw annex biomassa 
vergistingbedrijf en is gelegen aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 
Kadastrale ligging: gemeente Noordoostpolder, sectie G nummer: 1482, 1764 en 1896. 
De vergunningaanvraag is ingediend door de heer J.P.A. Peters van Maatschap Peters, 
Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

Vergunning wordt aangevraagd voor het uitbreiden van de bestaande 
biovergistingsinstallatie door o.a.: 

• het plaatsen van 1 wkk (vermogen gasmotor 346kW); 
• het plaatsen van 1 wkk (vermogen gasmotor 800kW); 
• het aanleggen van een mestzak met een kubieke inhoud van 6300m3. 

Dit betreft de belangrijkste veranderingen binnen de inrichting ten opzichte van de 
vergunde situatie. 

Voor een volledig overzicht van alle activiteiten, processen, technieken en installaties 
wordt kortheidshalve verwezen naar de vergunningaanvraag. Uit deze aanvraag blijkt dat 
de overige veranderingen ten opzichte van de bestaande/vergunde situatie betrekking 
hebben op o.a: 

• De hoeveelheid opslag maïs is toegenomen op locatie, (nieuwe sleufsilo) (nr. 30), 
(2000 ton); 

• De locatie en het vermogen van de 4 WKK 's en het elektrisch vermogen van de 
WKK's is toegenomen, nu staan deze in de opslagloods (aardappels/uien ) (nr 
14); 

• De realisatie vooropslag drijfmest 300 m3 in een mesttunnel; 
• De inhoud van de hoofdvergisters (nr. 32 en nr. 33) is gewijzigd (2000 m 3 ) ; 
• De locatie van de navergister is gewijzigd; 
• De locatie en inhoud van de digistaatopslag. 

De omgeving van de inrichting 
De inrichting is gelegen in het landelijk gebied. In de directe omgeving zijn overwegend 
agrarische bedrijven gelegen. Het dichtstbijgelegen geluidsgevoelige object is een woning 
van derden (Oosterringweg 38) en bevindt zich op circa 45 meter van de inrichting. 

Wettelijk kader 
Op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (hierna: Ivb), 
bijlage I is de inrichting aangewezen als een inrichting die nadelige gevolgen voor het 
milieu kan veroorzaken doordat deze behoort tot de in het Ivb genoemde categorieën 
van inrichtingen, waaronder: 
categorie 1.1a (elektrische installaties met een vermogen of een gezamenlijk vermogen 
groter dan 1,5 kW; categorie 5.1 (het opslaan van brandbare vloeistoffen); 7.1a (het 
opslaan van dierlijke meststoffen); 9.1f (het op- /overslaan van landbouwproducten); 
10.1 (het opslaan van bestrijdingsmiddelen); 28.1b (het be-/verwerken, vernietigen of 
overslaan van afvalstoffen). 
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Het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (ook wel bekend als het 
Activiteitenbesluit) heft de Wm-vergunningplicht voor de meeste inrichtingen op. 
Afhankelijk van de aard van de activiteiten (type A of B) geldt meldingsplicht. Voor die 
inrichtingen zijn in het Activiteitenbesluit algemene regels gesteld en voor de 
verschillende activiteiten die kunnen plaatsvinden specifieke bepalingen. 
Als de inrichting valt onder een of meer categorieën van bijlage 1 van het 
Activiteitenbesluit dan is de inrichting vergunningplichtig en gelden daarnaast de 
bepalingen van het Activiteitenbesluit voor activiteiten die in het Activiteitenbesluit zijn 
geregeld. Deze inrichtingen zijn in het Activiteitenbesluit aangemerkt als type C. De 
algemene bepalingen, en specifieke bepalingen voor type C inrichtingen, van het 
Activiteitenbesluit (en bijbehorende Ministeriële regeling) zijn rechtstreeks van toepassing. 

Ook vergunningplichtig zijn zogenaamde gpbv-inrichtingen (ofwel: IPPC-inrichtingen). 
Daarvan is sprake als de inrichting valt onder de definitie van 'gpvb-installatie' als in 
bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 
Dit soort inrichtingen vallen in geen enkel geval onder de werkingsfeer van het 
Activiteitenbesluit (en bijbehorende Ministeriële regeling). 
Getoetst aan voornoemd kader kan worden geconcludeerd dat de inrichting geen 'gpvb-
installatie' is. 
De inrichting valt onder categorie c (= landbouwinrichtingen waarop het Besluit landbouw 
milieubeheer op grond van artikel 3 of 4 van dat besluit niet van toepassing zijn) van 
bijlage 1 van het Activiteitenbesluit. De inrichting is daarmee een type C inrichting en blijft 
vergunningplichtig. Op type C inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van 
toepassing. Dit betekent dat bepaalde regels (voorschriften) uit het Activiteitenbesluit en 
de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing kunnen zijn. De 
voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn 
geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling. 

Bevoegd gezag 
Beoordeeld is of het college van gedeputeerde staten (GS) het bevoegd gezag is om te 
beslissen op de aanvraag. GS is bevoegd gezag als de opslagcapaciteit voor afvalstoffen 
meer dan lOOOma bedraagt en als jaarlijks meer dan 15.000 ton afvalstoffen 
(bijvoorbeeld bepaalde soorten co-substraten afkomstig van buiten de inrichting worden 
aangevoerd (cat. 28.4 van het Ivb). Eveneens is GS het bevoegd gezag als er sprake is 
van het be-/verwerken van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen met een 
capaciteit van 25.000 ma per jaar of meer (cat. 7.4 van het Ivb). 
Voor de beoordeling is van belang welke binnen de inrichting aanwezige producten als 
afvalstoffen aangemerkt moet worden. De maïs wordt geoogst voor het vergisting proces 
(ook wel energiemaïs genoemd), en is dus geen afvalstof. Uitgesorteerde 
akkerbouwproducten en maaisel moeten wel als afvalstof aangemerkt worden. De 
opslagcapaciteit, alsmede de jaardoorzet van de mest op jaarbasis ruimschoots beneden 
de grenswaarde. 

De volgende Wm-vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en ingediende 
meldingen ingevolge artikel 8.19 van de Wm zijn van toepassing op de inrichting: 
- De op 28 maart 2006 verleende vergunning ingevolge de Wm (nr. 05-026) voor het 

oprichten en het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf met een 
vergistinginstallatle voor het verbranden van vrijgekomen biogas ten behoeve van 
stroomopwekking, de biogasinstallatie (bestaande uit 2 WKK's en 3 vergistingsilo's ); 

- De op 30 juni 2006 ingediende melding ingevolge artikel 8.19 van de Wm (nr. V06-
014) vanwege het veranderen van de inrichting. De verandering betreft het plaatsen 
van een extra vergistingsilo, het vergroten van de digestaatopslag, het vergroten van 
een sleufsilo, het vergisten van mais-cosubstraat in plaats van berm maaisel. 
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De op 13 oktober 2006 ingediende melding ingevolge artikel 8.19 van de Wm 
(nr. V06-020) vanwege het veranderen van de inrichting. De verandering betreft een 
toename van de opgewekte elektriciteit uit de vergisting in de biogasinstallatie de 
extra toename bedraagt van circa 3 naar 9 miljoen kWh per jaar (dit is het gevolg van 
de voorgaande verandering namelijk de uitbreiding met een extra vergistingsilo). 

Overwegingen 

-Procedure 
De voorbereiding van het besluit op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig 
artikel 8.6 van de Wm dat bepaalt dat afdeling 3.4 (uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van 
toepassing is. Daarnaast is afdeling 13.2 (bijzondere bepalingen) van de Wm in acht 
genomen. 

Publicaties en inzage termijnen 
Publicaties van besluiten en het ontwerp daarvan vinden plaats in het huis-aan-huisblad 
"Flevopost" dat op woensdagen verschijnt. Het ontwerp-besluit is gepubliceerd op 3 juni 
2009 en heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen met ingang van 4 juni 2009. Het 
(definitieve) besluit zal worden gepubliceerd op 2 september 2009 en ligt gedurende zes 
weken ter inzage met ingang van 3 september 2009. 

Zienswijze(n) 
Zienswijzen over het ontwerp-besluit konden door een ieder mondeling of schriftelijk 
naar voren worden gebracht binnen zes weken met ingang van de dag van 
terinzagelegging van het ontwerp-besluit. 
Er zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Belanghebbenden, die niet verweten 
kunnen worden geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht naar aanleiding van het 
ontwerp, kunnen tegen het (definitieve) besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State beroep instellen en bij de voorzitter van voornoemde Afdeling om 
voorlopige voorziening verzoeken ingaande de dag na de dag van ter inzagelegging. 

-Toetsingskader - Algemeen 
De beslissing op de aanvraag is getoetst aan de aspecten genoemd in artikel 8.8 van de 
Wm, waarbij onderscheid wordt gemaakt in aspecten die de beslissingsvrijheid in meer of 
mindere mate beperken en aspecten die in ieder geval bij de beslissing op de aanvraag 
moeten worden betrokken en als zodanig de beslissingsvrijheid niet beperken. Dit 
betekent onder meer dat moet worden geoordeeld over de milieugevolgen die de 
inrichting kan veroorzaken, de bestaande toestand van het milieu (voor zover de 
inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken), de mogelijkheden tot bescherming van 
het milieu in relatie tot de inrichting, en over het milieuzorgsysteem en milieubeleid van 
de inrichting. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen de redelijkerwijs te 
verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de 
inrichting zal zijn of is gelegen. Adviezen en zienswijzen moeten eveneens betrokken 
worden in de beslissing. Het gemeentelijk milieubeleidsplan, de provinciale 
milieuverordening en/of instructie-AMvB's, beleidsnota's, milieukwaliteitseisen, 
meerjarenafspraken spelen een rol of kunnen een rol spelen bij de beslissing op de 
aanvraag. 

Voorts is in artikel 8.9, van de Wm bepaald dat bij de beslissing op de aanvraag geen 
strijd ontstaat met regels die voor de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm 
en de milieuwetten genoemd in artikel 13.1, tweede lid van de Wm. 
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IPPC/BREF/BBT 
In artikel 8.10, eerste lid, van de Wm is de algemene weigeringsgrond vastgelegd: de 
vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan worden 
geweigerd. Het tweede lid bepaalt dat vergunning in ieder geval wordt geweigerd indien 
door verlening daarvan niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de 
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden 
toegepast, dan wel verlening daarvan niet in overeenstemming zou zijn met hetgeen 
overeenkomstig artikel 8.8, derde lid, van de Wm door het bevoegd gezag in acht moet 
worden genomen dan wel, of door verlening daarvan strijd zou ontstaan met regels als 
bedoeld in artikel 8.9, van de Wm. Het derde, vierde en vijfde lid, van artikel 8.10, van 
de Wm bevat een bepaling die het mogelijk maakt om in afwijking van het eerste lid, 
vergunning te weigeren om redenen gelegen in de integriteit van de aanvrager en/of 
strijd met onder andere het bestemmings- of inpassingsplan en een beheersverordening. 

Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van de Wm kan de vergunning in het belang van de 
bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid 
van dit artikel worden in het belang van het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die 
nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te 
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk -bij voorkeur bij de bron- te 
beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten 
minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. Uit dit 
samenstel van bepalingen volgt dat vergunning moet worden geweigerd, indien nadelige 
gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van 
voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen of niet voldoende kunnen 
worden beperkt. 

Voor mestvergisting is de BREF voor intensieve veehouderij van toepassing (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Pigs and Poultry, juli 
2003). Hierin wordt gesteld dat, onder de condities dat er een markt is voor groene 
energie en covergisting is toegestaan, mestvergisting als BBT (Beste Beschikbare 
Techniek) wordt beschouwd. Er worden in deze BREF geen specifieke eisen of 
voorwaarden gesteld aan vergistingsinstallaties, zodat in algemene zin kan worden 
geconcludeerd dat in Nederland een vergistinginstallatie voldoet aan BBT en dat er vanuit 
IPCC geen reden is om verdergaande eisen te stellen. 

-De beoordeling van de aanvraag 

Potentiële nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken hebben 
betrekking op de volgende milieuaspecten: 

1. geluid; 
2. bodem; 
3. geur; 
4. energie(verbruik); 
5. lucht; 

6. externe veiligheid. 

Ad.1. Geluid. 
Voor het exploiteren van een akkerbouwbedrijf met een mestvergistinginstallatie zijn er 
diverse geluidsbronnen binnen de inrichting aanwezig. In de vergunde situatie zijn de 
volgende activiteiten vergund ten aanzien van het aspect geluid: 
- het in werking hebben van 18 ventilatoren ten behoeve van de bewaarplaatsen; 
- Verkeersbewegingen van personenauto's, vrachtwagens en tractoren ten behoeve 

van agrarische- en transportbewegingen; 
Het in werking hebben van 2 W.K.K.'s. - 5 -
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De relevante aangevraagde veranderingen binnen de inrichting met betrekking tot het 
aspect geluid betreft: 

1. de plaatsing van twee extra WKK's (inpandig) in de aardappelen/uien loods; 
2. het opslaan van mest in een mestzak; 
3. de toename van 2 vervoersbewegingen van de vrachtwagens gedurende de 

dagperiode; 
4. De plaatsing van 2 extra ventilatoren in de bewaarplaatsen (nu totaal 20 stuks); 
5. De tijdsduur en de periode dat de ventilatoren in werking zi jn, nu aangevraagd 

dat de ventilatoren gedurende 1 uur in werking zijn (in de dagperiode), de 
vergunde situatie was: de ventilatoren gedurende de dag-avond- en nachtperiode 
een aantal uren in werking zijn. 

Als toetsingskader voor de vaststelling van de geluidsgrenswaarden voor de inrichting is 
de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (21 oktober 1998) gehanteerd. 
Omdat (nog) geen gemeentelijk beleid als bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van de 
Handreiking is vastgesteld, is conform de Handreiking de normstellingsystematiek van de 
Circulaire industrielawaai (paragraaf 4 van de Handreiking) gevolgd. 

In de Circulaire wordt voor een landelijke omgeving een richtwaarde geadviseerd van 
Ur, LT (Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) van 40 dB(A) voor de dagperiode (07.00 
tot 19.00 uur), L A r , LT 35 dB(A) voor de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) en L A r, LT 30 
dB(A) voor de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). 
Indien niet aan de richtwaarde voor het L A r i u kan worden voldaan dan mag een hogere 
waarde worden toegestaan tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse 
van genoemde woning, mits is onderzocht welke maatregelen en voorzieningen 
redelijkerwijs verlangbaar zijn om het geluid zoveel mogelijk te reduceren. 

In de van toepassing zijnde milieuvergunning (nr. 05-026) zijn de geluidsgrenswaarden 
gesteld ter plaatse van de gevel op de dichtstbijgelegen woning van derden (woning 
gelegen aan Oosterringweg 38), deze bedragen: 

• Een (LA e q ) van 40 dB(A) gedurende de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur); 
• Een (LAeq) van 35 dB(A) gedurende de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur); 
• Een (LAeq) van 30 dB(A) gedurende de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). 

Er is een indicatieve geluidsberekening uitgevoerd met betrekking tot de geluidsbelasting 
ter plaatse van de dichtstbijgelegen woning van derden. De indicatieve geluidberekening 
heeft betrekking op de vergunde activiteiten binnen de inrichting inclusief de aanvraagde 
verandering van activiteiten binnen de inrichting. 
Uit deze indicatieve geluidberekening (vergund + verandering) blijkt dat aan de gestelde 
geluidsnormen zoals opgenomen in de van toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 05-
026) wordt voldaan. 

In onderhavig besluit worden als waarborg geluidvoorschriften opgenomen 
(doelvoorschriften) dat de aangevraagde verandering niet leidt tot overschrijding van de 
gestelde geluidsgrenswaarden zoals opgenomen in de van toepassing zijnde Wm-
vergunning (nr. 05-026) voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L a r i L T ) 
respectievelijk het maximale geluidniveau (LAmax)-

Conclusie: de aangevraagde vergunning hoeft niet te worden geweigerd in het belang 
van de bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor 
het milieu met betrekking tot het aspect geluid. 

- 6 -
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Ad.2. 
Bodem. 
De relevante aangevraagde verandering binnen de inrichting met betrekking tot het 
aspect bodem betreft de aanleg van een mestzak. 

Voor de beoordeling van het risico op bodemverontreiniging is de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) gehanteerd. Dierlijke meststoffen zijn in de NRB aangemerkt 
als bodembedreigende stof. Voor de aanleg van een mestzak zijn de richtlijnen 
mestbassins 1992 van toepassing. Tesamen met het Bouwbesluit geven deze richtlijnen 
de bepalingen weer waar een mestopslag aan moet voldoen. 

De vooropslag, drijfmest, tussenopslag en na-opslag vallen onder de werkingssfeer van 
het Besluit mestbassins milieubeheer. Het Besluit mestbassins milieubeheer schrijft voor 
dat de vooropslag, tussenopslag en na-opslag moeten zijn uitgevoerd conform de 
bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992). In deze richtlijnen zijn 
bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven zodat een voldoende 
bodembeschermingniveau wordt gegarandeerd. 

Besluit mestbassins milieubeheer is niet van toepassing op het bewaren van dunne mest 
wanneer beluchting, geforceerde vergisting of een andere be- of verwerking van dunne 
mest plaatsvindt, behoudens mengen of roeren. 
Om conform Wet milieubeheer de grootst mogelijke bescherming te bieden voor zover dit 
redelijkerwijs geëist kan worden, is de Richtlijn mestbassins 1992 (RM 1992) ook van 
toepassing verklaard op de opslag van mest in de mestvergister. 

Conclusie: de aangevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang 
van de bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor 
het milieu verbandhoudend met bodemverontreiniging, de voorschriften van de 
richtlijnen mestbassins 1992 bieden voldoende waarborg om de nadelige gevolgen te 
voorkomen. 

Ad. 3. 
Geur. 
De relevante aangevraagde verandering binnen de inrichting betreft de plaatsing van 2 
extra WKK 's installaties in de aardappelen/uien bewaarloods en de plaatsing van een 
mestzak. Voor wat betreft de mestzak wordt verwezen naar de aanvraag, zie 
bijgevoegde Kiwa-certificaat waaruit blijkt dat de mestzak voldoet aan de gestelde 
(technische) eisen. 

De factoren die verder een rol spelen bij het ontstaan van geuremissies zijn: 
• de aard van de aangevoerde co-substraten; 
• de mate van versheid van de aangevoerde co-substraten; 
• de omvang van de opslag van het co-substraat; 
• de verblijftijd in de opslagplaats; 
• de mate van afscherming naar de buitenlucht. 

Het mestvergistingproces. 
Wat betreft het mestvergistingproces wordt vermeld dat dit een geheel gesloten proces 
betreft. De procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, dienen gesloten te zijn 
uitgevoerd. Dit geldt voor de vooropslag, de mestvergister, de biogasopslag, de 
warmtekrachtinstallatie, de na-opslag, de eventuele extra voorzieningen voor 
mestscheiding of indamping van de mest en de overige onderdelen van het systeem 
(leidingennetwerk, besturingsinstallatie). 
Omdat de mestvergistinginstallatie gesloten is zal er bij een normale bedrijfsvoering geen 
ammoniak- of geuremissie plaatsvinden. - 7 -
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De op- en overslag van co-substraat (co-product) en de aard van de aangevoerde 
co-substraten (=co-producten). 
De bovenstaande paragraaf m.b.t. het mestvergistingproces is ook van toepassing op 
co-vergisting. De op- en overslag van het co-substraat mag geen geuroverlast 
veroorzaken naar de omgeving. De opslag van co-substraten betreft: de opslag van maïs 
in een gleufsilo (nr. 30) op bijbehorende tekening, de opslag van co-producten in een 
4-tal tanks (nr. 20 en 21) en los gestort in bewaarloods (nr. 19). 
Uitgangspunt is dat de co-producten bestaan uit stoffen afkomstig van de zogenaamde 
positieve/ witte lijst. 
Er mogen geen andere stoffen worden gebruikt als co-product voor het 
mestvergistingproces. Het gestelde voorschrift 4.12 behorende bij de van toepassing 
zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) waarin wordt verwezen naar de toegestane 
co-producten, is tevens van toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 

Daarnaast wordt voorschrift 4.13 behorende bij Wm-vergunning (nr. 05-026) tevens van 
toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 

Gedurende de opslag kunnen de organische materialen onder invloed van temperatuur 
en tijd gaan broeien en fermenteren. Bij de opgeslagen co-substraten kunnen 
geuremissies ontstaan die tot overlast kunnen leiden. 
Wat betreft de opslag van maïs in de gleufsilo en de opslag van de co-producten in de 
kunststof opslagtanks en in bewaarloods nr. 19 wordt een doelvoorschrift (voorschrift C) 
opgenomen in onderhavige vergunning, als waarborg dat de opslag niet zal leiden tot 
geuroverlast naar de omgeving. 

De toevoer van vloeibare co-vergistingsproducten vindt plaats vanuit de vacuümtank van 
een vrachtwagen, die in een gesloten systeem is aan te sluiten op een vergistingstank 
voorzien van adequate aan- en afslultsystemen. Hiermee wordt de emissie afkomstig van 
het co-substraat (geur) en emissies afkomstig van de vergister (geur en ammoniak) 
voorkomen. 

Affakkelinstallatle: 
Er is al een mobiele affakkelinstallatle vergund (middels de Wm-vergunning (nr. 05-026)) 
In onderhavige vergunningaanvraag is wederom de mobiele affakkelinstallatie 
aangegeven. In de reguliere bedrijfssituatie (bij normaal goed afgesteld vergistingproces) 
wordt er geen gebruik gemaakt van deze affakkelinstallatie. De affakkelinstallatie is 
bedoeld voor uitzonderlijke noodsituatie 's wanneer er zich een overdruk voordoet in de 
mestvergisters. 
De overdruk in de mestvergisters kan door handmatig ingrijpen in het geautomatiseerd 
proces: door de toevoer van co-producten te verminderen en/of het inschakelen van een 
WKK-installatie afnemen waardoor de affakkelinstallatie niet zal worden gebruikt. De 
vergunninghouder heeft aangegeven dat de affakkelinstallatie binnen 4 uur aanwezig is 
binnen de inrichting. 

Conclusie 
De aangevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang van de 
bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu 
verbandhoudend met het milieuaspect geur. 

Ad. 4. 
Het energie(verbruik) van de inrichting. 
In de aanvraag is aangegeven wat het elektriciteit,- en waterverbruik van voorgaande 
jaren bedraagt. Het elektriciteitsverbruik bedraagt circa 500.000 kWh (gewijzigd) en het 
verbruik van leidingwater circa 200 m 3 (ongewijzigd). Het leidingwater wordt 
voornamelijk gebruikt voor het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen. - 8 -



- 8 -

Voor wat betreft het stellen van voorschriften voor het energieverbruik van de inrichting, 
is er op 21 maart 2000 een beleidsregel vastgesteld (Nota " Energievoorschriften in de 
milieuvergunning"). Op grond van deze beleidsregel dient bij inrichtingen met een 
jaarlijks energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter 
gas voorschriften in de milieuvergunning te worden opgenomen met betrekking tot het 
energieverbruik. 

Wat betreft het energieverbruik van de gehele inrichting wordt opgemerkt dat hoewel het 
energieverbruik van de inrichting hoger is dan de gestelde drempelwaarde in de 
beleidsregel, de vergunde activiteiten juist zorgen voor energie opwekking (elektriciteit 
en warmte worden opgewekt). 
Geprognosticeerd is dat er op jaarbasis circa 8.500.000 kWh elektriciteit opgewekt kan 
worden. Deze elektriciteit wordt voor een deel zelf gebruikt, het overige deel 8.000.000 
kWh wordt teruggeleverd aan het openbare net. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de vier WKK 's warmte opleveren. Deze warmte wordt 
voor een deel gebruikt om de mest op temperatuur te houden (noodzakelijk voor een 
goed gistingsproces); de resterende warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming en 
voor verwarming van het glastuinbouwbedrijf van de buurman. 
Hiermee wordt het rendement van de WKK installatie volledig benut. Eisen stellen aan 
het rendement van de WKK's is hiermee dan ook overbodig geworden. 

Er is geen aanleiding aanwezig om verdere energiebesparende maatregelen of 
voorzieningen voor te schrijven. Wel is in de van toepassing zijnde milieuvergunning (nr. 
05-026) een voorschrift opgenomen (registratieverplichting voor het daadwerkelijke 
elektriciteit,- propaan,- en waterverbruik van de gehele inrichting). Deze 
registratieverplichting geldt voor de gehele inrichting inclusief de aangevraagde 
verandering. 

Conclusie: De aangevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang 
van de bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor 
het milieu verbandhoudend met het energieverbruik van de inrichting. 

Ad. 5. 
Lucht. 
Emissie bij een warmtekrachtinstallatie 
Bij vrijwel alle mestvergistinginstallaties wordt zowel warmte als elektriciteit opgewekt 
door toepassing van een warmtekrachtinstallatie. In Nederland past men meestal 
gasmotoren toe, die werken volgens het Otto-principe, net als benzinemotoren. In 
Duitsland wordt ook veel gebruik gemaakt van gasgestookte dieselmotoren, zogenaamde 
Zündstrahlermotoren. 

Stikstofoxiden 
Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (Bees-B) stelt eisen aan de 
uitstoot van stikstofoxiden van warmtekrachtinstallaties werkend met een zuigermotor 
gestookt op gasvormige brandstoffen zoals biogas. De hoogte van de opgelegde norm 
hangt af van het asvermogen van de zuigermotor, en het jaar waarop de zuigermotor in 
de inrichting geplaatst is. Deze normen hebben een directe werking en hoeven niet 
opgenomen te worden in de Wm-vergunning. Het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) is 
niet van toepassing omdat het biogas niet ontstaat door een 'thermisch' proces (waarbij 
mogelijk schadelijke stoffen zouden worden geproduceerd, zoals bij afvalverbranding), 
maar door een bacteriologisch proces bij atmosferische omstandigheden. 

- 9 -
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Bij toepassing van een 'nieuwe' zuigermotor waarvan het asvermogen meer bedraagt 
dan 50 kW, geldt een norm van 140 g/GJ, vermenigvuldigd met eendertigste van het 
motorrendement. Omdat de emissie-eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden direct 
werkend zijn mogen deze niet worden opgenomen in de voorschriften en kan worden 
volstaan met een verwijzing naar Bees-B. Advies over de toepassing van 
controlemetingen is te vinden in de toelichting "Onderhoud en inspectie". 

Zwavelwaterstof 
Het in het biogas aanwezige zwavelwaterstof wordt in de warmtekracht-installatie 
omgezet in zwaveloxiden. 
Om de uitstoot van zwaveloxiden te beperken is het Besluit zwavelgehalte brandstoffen 
1974 opgesteld. Dit besluit stelt dat het verboden is als brandstof te gebruiken 'andere 
brandstoffen, vast, vloeibaar of gasvormig, met een zwavelgehalte van meer dan 1,2 %'. 
Zwavelwaterstof is corrosief en tast de warmtekrachtinstallatie aan. Om deze corrosie en 
de emissie van zwaveloxiden te vermijden dient het zwavelwaterstof uit het biogas te 
worden verwijderd. Leveranciers van gasmotoren geven over het algemeen alleen 
garantie op de motor indien het zwavel waterstofgehalte onder 500 ppm wordt gehouden, 
dit is 0,05 volumeprocent of 0,1 massaprocent zwavel. Hiermee wordt aan de eisen 
voldaan gesteld in Besluit zwavelgehalte brandstoffen. 
Bij moderne mestvergisters wordt het zwavelwaterstof bijna uitsluitend via biologische 
ontzwaveling verwijderd. Door middel van bacteriën in de biogashouder wordt het 
zwavelwaterstof omgezet in elementair zwavel en water. Met een geringe luchtinjectie in 
de biogashouder (4-6% van de biogasproductie) is het mogelijk om tot 95% van de 
zwavelwaterstof te verwijderen. In de praktijk blijkt dat de resulterende zwavelwaterstof 
concentratie bij mestvergisters na biologische ontzwaveling tussen de 50 en 300 ppm is, 
hetgeen ruim binnen de eisen van de motorfabrikanten ligt. De gemiddelde concentratie 
zwavelwaterstof in het gereinigde biogas ligt onder de 250 ppm. 
Hierbij wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk, waarbij het zwavelwaterstofgehalte 
regelmatig wordt gecontroleerd. Continue meting van het zwavelwaterstofgehalte is 
echter niet noodzakelijk. 
Om te waarborgen dat het zwavelwaterstofgehalte onder de gestelde norm 250 ppm blijft 
worden de gestelde voorschriften van de van toepassing zijnde Wm-vergunning nr. (05-
026) van toepassing verklaard voor de aangevraagde verandering. 
In de van toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) is een eis opgenomen van 
maximaal 250 ppm. 

Zwaveloxiden 
De concentratie zwaveloxiden hangt direct samen met de hoeveelheid zwavelwaterstof in 
het biogas. In de bijzondere regeling van de NeR is aangegeven dat de concentratie van 
zwaveloxiden bij mestverwerkende inrichtingen niet meer mag bedragen dan 35 mg/m 3 , 
uitgaand van een aardgasgestookte installatie. Echter omdat de gasmotor niet wordt 
gestookt op aardgas mag niet worden getoetst aan deze emissie-eis. De algemene NeR-
emissie-eis voor zwaveloxiden is 50 mg/m 3 voor continue processen, aanbevolen als de 
ongereinigde grensmassastroom 2 kg/uur of meer bedraagt. Deze grensmassastroom 
wordt zelfs bij grotere vergistingsinstallaties niet gehaald. Derhalve kan de toetsing voor 
zwaveloxiden aan de algemene NeR emissie-eis achterwege blijven. Bovendien worden er 
reeds eisen gesteld aan het gehalte zwavelwaterstof in het gereinigde biogas. 

/Coo/monox/de 
Net als bij verbranding van aardgas of andere brandstoffen komen bij een goed 
afgestelde gasmotor op biogas minimale hoeveelheden koolmonoxide vrij . Grotere 
hoeveelheden komen alleen vrij bij een onvolledige verbranding. Uitgaande van een 
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juiste afstelling van de gasmotor wordt een optimale verbrandingsverhouding tussen 
biogas en lucht bewerkstelligd en kan een goed verbrandingsproces worden 
gegarandeerd. Zodoende zal er sprake zijn van een nagenoeg volledige verbranding van 
het biogas. 
De juiste afstelling over het onderhoud van de warmtekrachtinstallatie, waar de 
gasmotoren deel van uitmaakt is gewaarborgd in de van toepassing zijnde Wm-
vergunning (nr. 05-026) er zijn voorschriften opgenomen deze worden van toepassing 
verklaard voor onderhavige vergunning. Het is daarom niet nodig om emissie-eisen in de 
vergunning op te nemen. 

Emissies van andere gassen 
Bij verbrandingsinstallaties worden soms eisen gesteld aan de uitstoot van andere 
stoffen. In het geval van mestvergistinginstallaties met zuigermotor is dit in dit geval 
nodig. Dit wordt hieronder toegelicht. Uit aanvraag en vergunning moet duidelijk blijken 
dat genoemde stoffen onder de grenswaarden en concentratie-eisen in de NeR blijven. 
Dit is het uitgangspunt bij de vergunningverlening. Als er zich onvoorziene emissies 
voordoen, zal er worden gehandhaafd op afwijking van de aangevraagde en vergunde 
situatie. 

Ammoniak 
Ammoniak wordt in het biogas vrijwel volledig omgezet in stikstofoxiden. De emissie van 
stikstofoxiden wordt geregeld in Bees-B. Het is daarom niet nodig een emissie-eis aan 
ammoniak te stellen in relatie tot de uitstoot van afgassen. 

Stof 
Mestvergisting vindt plaats in een waterige omgeving. Derhalve bevat het biogas geen 
stof en is het niet nodig een emissie-eis op te stellen. 

VOS (Vluchtige Organische Stoffen) 
Vluchtige Organische Stoffen, ofwel hogere koolstofverbindingen (C x H y ) , worden niet of 
nauwelijks gevormd in het biogasproductieproces. Eventuele sporen van VOS in het 
biogas zullen grotendeels worden verbrand in de gasmotor. Het is dus niet nodig emissie-
eisen te stellen. 

Waterstofchloride 
De mest bevat chloride opgelost in water. Tijdens het vergistingproces komt er geen 
chloride in het biogas terecht. 

Dioxines 
Dioxines ontstaan bij specifieke omstandigheden, zoals bij onvolledige verbranding bij 
een temperatuur tussen 250 en 450 0 C . 
Er zijn geen aanwijzingen dat er kans is op de vorming van dioxines bij verbranding van 
biogas in mestvergistinginstallaties. 

Metalen 
Zware metalen zoals kwik, cadmium en titanium komen niet voor in biogas. Ook is het 
niet nodig een eis te stellen aan de som van zware metalen zoals deze soms worden 
gesteld bij verbranding van vervuilde stromen. Het Besluit Zwavelgehalte Brandstoffen 
geeft niet aan of de eis volumeprocenten of massaprocenten betreft. In beide gevallen 
wordt echter voldaan aan de gestelde emissie-eis. 
Maximaal 250 ppm zwavelwaterstof (H2S) komt na verbranding overeen met een vracht 
van dit is 0.7 gram SO x (berekend als SO2) per m 3/biogas. Bij een gasproductie van 90 
m 3 per uur, is dat 67 gram SO x . Dit is beduidend lager dan de grensmassastroom van 
5 kg/uur. 

- 11 -



-11 -

Conclusie; de gevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang van 
de bescherming van het milieu, vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor het 
milieu verbandhoudend met het aspect lucht. 

Ad. 7. 

De externe veiligheid. 

Brandveiligheid. 
In onderhavige vergunning worden de voorschriften 6.1 t/m 6.7 behorende bij de van 
toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) met betrekking tot de locatie/ 
bereikbaarheid/onderhoud van de aanwezige brandblusmiddelen tevens van toepassing 
verklaard voor onderhavige vergunning. 
Explosieveiligheid. 
Op grond van de met Richtlijn NPR 7910-1 'Gevarenzone-indeling met betrekking tot 
ontploffingsgevaar' bepaalde gevarenzone-indeling zijn, waar nodig, voorschriften 
opgenomen om elektrische apparatuur explosieveilig uit te voeren. 

Onderhoud en inspectie. 
In onderhavige vergunning worden de voorschriften behorende bij de van toepassing 
zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) betreffende: het onderhoud en inspectie van de 
mestvergister, biogasopvang en de warmtekrachtinstallatie tevens van toepassing 
verklaard voor onderhavige vergunning. 

Opslag biogas. 
Het vrijkomend biogas bij de vergisting wordt opgeslagen onder zeil (kunststoffolie) dat 
gasdicht is afgesloten op de randen van de mestvergisters. De opslagen bevatten een 
niveaumeter, die bij een bepaald maximum de gasmotor automatisch opstart of op een 
hoger vermogen schakelt. De opslag van biogas is vrijwel drukloos (0,1 bar) en mede 
daardoor is het brand- en explosierisico beperkt. De veiligheidsafstand bij dit soort 
opslagen in acht moet worden genomen bedraagt ongeveer 10 meter. In onderhavige 
vergunning wordt dan ook voorschrift 10.1 behorende bij de van toepassing zijnde Wm-
vergunning (nr. 05-026) tevens van toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 
In de opslag zijn geen ontstekingsbronnen aanwezig. Mocht er een teveel gas worden 
geproduceerd (in uitzonderlijke bedrijfssituaties) waarbij het gas niet kan worden 
afgevoerd naar de gasmotoren, dan wordt het gas conform de eisen afgevoerd naar de 
affakkelinstallatie. De affakkelinstallatie moet voldoen aan de gestelde 
eisen/voorschriften 9.1 t/m 9.9 behorende bij de toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 
05-026). 

Besluit 
Gelet op het voorgaande hebben wij, met inachtneming van de bepalingen van de Wm en 
Awb, besloten om: 
1. gevraagde vergunning te verlenen onder het stellen van de opgenomen en de van 

toepassing verklaarde voorschriften in onderhavig besluit; 
2. de voorschriften met betrekking tot: Bodem (voorschriften 2.1 en 2.2); Opslag co-

substraten (voorschriften 4.12 en 4.13 en voorschrift 11.1); Afval en Afvalwater 
(voorschriften 4.1 t/m 4.13) W.K.K.-installaties (voorschriften 8.1 t/m 8.7) en 
Mestvergisting- en Fakkelinstallatie (voorschriften 9.1 t/m 9.10) en de mestvergisters 
(de voorschriften 12.1 t/m 12.5) behorende bij de van toepassing zijnde Wm-
vergunning (nr. 05-026) ook van toepassing verklaren voor onderhavige vergunning; 

3. aanvraag met daarbij behorende bescheiden deel uitmaakt van het besluit op de 
aanvraag, voor zover de voorschriften niet anders bepalen; 

4. De voorschriften met betrekking tot: Geluid en Geur op te nemen. - 12 -
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Voorschrift A: 
Het geluidsniveau, veroorzaakt door de aangevraagde verandering (o.a. het plaatsen van 
2 WKK installaties en het plaatsen van een mestzak en 2 ventilatoren ) mag niet leiden 
tot een verhoging van het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,LT) van de gehele 
Inrichting zoals genoemd in voorschrift 3.1 behorende bij de van toepassing zijnde 
milieuvergunning (nr. 05-026). 

Voorschrift B: 
Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.2 behorende bij de van toepassing zijnde 
milieuvergunning (nr. 05-026) mag het maximale geluidniveau (LAmax), veroorzaakt 
door in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van in de inrichting 
uitgevoerde activiteiten, gemeten in de meterstand "Fast" (tijdsconstante l/8s) op de in 
voorschrift 3.1 behorende bij de van toepassing zijnde milieuvergunning (nr. 05-026) 
genoemde plaatsen, niet meer bedragen dan: 
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

Voorschrift C: 
De installaties binnen de inrichting moeten zodanig worden onderhouden en worden 
gedreven, dat deze buiten de inrichting geen onaanvaardbare geuroverlast veroorzaken. 
Minimaal moeten de volgende geurbeperkende maatregelen worden genomen: 

• De opslag van de co-producten vindt plaats in afgesloten (kunststof) opslagtanks 
en op een (afgedekte) sleufsilo en als bulk in een goed geventileerde 
bewaarloods; 

• Het lossen van vochtige co-producten dient plaats te vinden via een gesloten 
slangverbinding tussen vrachtwagen en opslagtank; 

• Gemorste co-substraten moeten na het lossen direct worden opgeruimd; 
• De co-substraten dienen kort te worden opgeslagen om eventuele geurhinder te 

beperken. 

Emmeloord, 1 september 2009. 
Verz. d.d.: -T3Er2009 
NameQS-iT^coïlege vj^-burgemeester en wethouders, 

x E.G. de Vries 
manager van de eenheid Realisatie en beheer 



Achterblad besluit 

Emmeloord, 1 september 2009. 
Verz. d.d.: - 1 SEP ^09 
Namens hetjcollege vâ n burgemeester en wethouders, 

5. de Vries 
ïager van de eenheid Realisatie en beheer 

Met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van dit besluit ter inzage is 
gelegd staat voor belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden weten dat zij 
geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, gedurende zes weken beroep open bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt 
voor het indienen van een beroepschrift. Als echter gedurende deze termijn beroep is 
ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt dit besluit niet 
in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Wanneer voor het oprichten of veranderen van de inrichting naast een milieuvergunning 
tevens een bouwvergunning op grond van de Woningwet nodig is, dan treedt dit besluit 
niet eerder in werking dan nadat de bouwvergunning is verleend. 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. 
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De vergunning vervalt indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning 
onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking gebracht. 



Aanvraag vergunning Wet milieubeheer 
Agrarische sector 

Gemeente Noordoostpolder 
Cluster vergunningen 
Postbus 155 
8300 AD EMMELOORD 
Tel. 0527 633 911 
Fax 0527 633 969 
Email info@noordoostDOlder.nl l 

noordoostpo lder 

9 FEB 2009 r-, 

A a n b u r g e m e e s t e r en w e t h o u d e r s van gemeen te Noo rdoos tpo lde r 

G e g e v e n s aanv rage r 
Naam: 
Postadres: 
Postcode: 
Contactpersoon: 
E-mailadres: 

e\4 
Plaats: 
Telefoon: 

G e g e v e n s in r i ch t ing 
Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Kadastrale ligging: 

~ Y ) \ c ' £) ^ e V e ^ A . c ^ Q A . ^Te le fax : 
Sl 7 - 1* 3JLll 

j o t 

JhÏA 

sectie: nr.: viBz 
sectie: nr.: i 

Plaats: K U tbX c^iZ^A h  
Telefoon: OJ Zn - 'Lo 2 H Q 

Beschr i j v ing soo r t bedr i j f 
3 ^ 

j CV! ^ i-e. 

De aanv rage r v e r z o e k t o m : 
• vergunning voor het oprichten en in werking hebben van de inrichting (art. 8.1 Wm, lid 1 aanhef en 

onder a en c), een oprichtinqsverqunninq. 
18 vergunning voor het veranderen van de inrichting of de werking daarvan (art. 8.1 Wm, lid 1 aanhef en 

onder b), een veranderingsverqunninq. 
• vergunning voor de gehele inrichting, in verband met een verandering van de inrichting, en ter 

vervanging van een of meer verleende Wm-vergunningen (art. 8.4 Wm lid 1), een revisievergunning. 

De ve rgunn ing w o r d t gev raagd voo r : 
BS Onbepaalde tijd 
• Bepaalde tijd, namelijk voor de duur van: 

Behoort bij besluit van burgemeesteren 
wethouder; van de gemeente Noordoostpolder 

"1 SEP. 2009J19-004 

7^ Zi jn er andere v e r g u n n i n g e n nod ig naar aan le id ing v a n deze a a n v r a a g : 
• Bouwvergunning 
• Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewater) 

Werk t i j den 
Werkdagen r ^ g t L a i o ( b i j v . zondag t/m zaterdag) 

je-secretahs 

Werktijden 0 - 'Z w iw>. (bijv. 07.00 uur t/m 19.00 uur) 

Gemeente Noordoostpolder Wet Milieubshseraanvraacnr. n Q - n n A i - i i 



l i Inrichting 

1.1 Algemene gegevens 
Beschrijf de activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd en wat de veranderingen zijn 
ten opzichte van de geldende vergunning(en). Ga eventueel verder in een bijlage. 

^4- / 

62Q ^ JL. 
1.2 Omgeving 
Afstand erfgrens tot dichtstbijzijnde woning van derden: 
Afstand erfgrens tot kwetsbaar gebied: 
Afstand erfgrens tot recreatiebedrijf: 
Afstand erfgrens tot boomkwekerij: 

Ccy <y meter 

n i/ £ meter 
r\v\r meter 

meter 

2. Diersoorten en aantallen 

2.1 Situatie conform verleende vergunning(en) 

Stal 
nr. 

Hu isvesti ngssysteem  
Houderij / hoktype 

Rav dier
categorie^ 

Aantal 
dieren 

Aantal 
dier
plaatsen 

Ammoniak 
kg. NH3  
per dier 

Totaal  
kg. NH, 

Geur 
oue /m 3 - 

per dier 
Totaal 
OUe/ lTI 3 

Totaal bedrijf kg. NH 3 O U e / m 3 

2.2 Aangevraagde situatie 

Stal 
nr. 

H u isvestingssysteem  
Houderij / hoktype 

Rav dier
categorie^ 

Aantal 
dieren 

Aantal 
dier-
plaatsen 

Ammoniak 
kg. NH3  
per dier 

Totaal  
kg. NH3 

Geur 
O U g / m 3 

per dier 
Totaal  
oue/m3 

Totaal bedrijf kg. NH3 O U e / m 3 

Gemeente Noordoostpolder Wat Mïlisubehssraanvraannr ft a - n H /. 2 -11 



3. (Gevaarlijke) stoffen en producten 

3.1 Drukhouders 

Soort drukhouder Aantal Flessen / tanks 
Totale 
waterinhoud (ltr.) 

Nummer  
op tekening 

Acetyleen 

Propaan 10 
Zuurstof 
Koolzuur / CO2 

3.2 Milieugevaarlijke stoffen 

Soort 
Wijze 
van opslag 

Totale  
max. opslag Toelichting 

Nummer  
op tekening 

Brandstof: ^ 

Reinigingsmiddelen: 

Bestrijdingsmiddelen: 

Diergeneesmiddelen: 

Verf/ oplosmiddelen: 

Overige stoffen: 

3.3 Andere stoffen en producten 

Soort producten 
Wijze  
van opslag 

Totale  
max. opslag Toelichting 

Nummer  
op tekening 

Kunstmest: 

000 K 1? 
ö o c Cc 

^0© fö*] 

/ ' j 
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Vervolg tabel 3.3 Andere stoffen en producten 

Soort producten 
Wijze  
van opslag 

Totale  
max. opslag Toelichting 

Nummer  
op tekening 

Brijvoeder: 

• 'i'Q file 

Bijproducten: 
- Co jptOrLi/i?/-) 

)e>o b 4 -
Ma/s / gras; 

41 t{0 PC j 

Drijfmest: 
- 0c?O 1 (0 p i ü u n igg.-/ 2 / 
- f l O Q p A j a . A i J o ® - n I Q . 2 o o Ut-) 

Vasfe mest; 

<4 1^ / j ? Ü 

3.4 Koeling 

Soort koeling Koelmedium Inhoud in kg. 
Nummer  
op tekening 

a. R 5-o f Z E 
• Niet van toepassing 

3.5 Maatregelen gericht op een zuinig gebruik van (grond)stoffen en producten 

4. Energie- en waterverbruik 

4.1 Opgesteld vermogen 

El Elektro-motorisch vermogen 
IS Verbrandingsmotoren vermogen 

S Vorkheftrucks aantal  
SI Diesel t 
• L P . G . 
• Elektrisch 

• Niet van toepassing 

3 3 O- kW. 
r^é. kW. 

vermogen p/s  

^ kW. 
kW. 
kW. 

Gemeente Noordoostpolder Wet Milieubehseraanyraagnr. 0 3 - 0 0 4 4 - n 



4.2 Verwarming 

Soort 

cv . aardgas 
cv . aardgas 

k>\\<. Direct gasgestookte heater p̂w 
cv . huisbrandolie 
Stoomketel 
Elektrische verwarming 

Nominale belasting 
onderwaarde 

Hoogte rookgas afvoerkanaal 
(boven maaiveld) 

m. 
m. 

oo tr m. 
m. 
m. 
m. 

• Niet van toepassing 

4.3 Energieverbruik 

Soort energie 
Geschat 
verbruik per jaar Verbruik in 20 .oS Verbruik in 20.£ 

Elektriciteit 
Aardgas 
Olie 
Anders n / . - ^acp^K 

SQC n o p KWh. 

nr 

S 1"- coo KWh. 
m 3 

o t o c . c o f , KWh. 
m 3 

I. 

u i 14 

I. 

• Niet van toepassing J 

4.4 Waterverbruik 

Soort water 
Verbruik 
in 2006 in m 3 

Verbruik 
in 2007 in m 3 

Globaal  
gebruiksdoel1 

1 De onderstaande lijst met letters is niet uitputtend 

Huishoudelijk gebruik 
B. Spoelwater van de melkapparatuur 
C. Reinigingswater melkstal en -put 
D. Drinkwater dieren 
E. Schrobwater reiniging stallen 

• Niet van toepassing 

F. Spoelwater ontijzeringsintallatie 
G. Koelwater grondkoeling 

(Vp Spoelwater reiniging voertuigen en 
spuitapparatuur op het erf 

I. Beregening 

4.5 Maatregelen gericht op een zuinig gebruik van energie 

• Energiezuinige verlichting • Thermische isolatie 
• Hoog rendement centrale verwarmingsketel (HR-ketel) B Warmte-kracht-koppeling (WKK) 
ffl Warmtewisselaar (warmte terug winning) • Anders nl. 

Gemeente Noordoostpolder 5- 11 



5. Geluid 

5.1 Verkeersbewegingen van en naar de inrichting 

Maximaal aantal per: 

Dag Week Maand 

Aantal aan- en afvoerbewegingen tussen: 

07.00 en 
19.00 uur 

19.00 en 
23:00 uur 

23:00 en 
07.00 uur 

Personenauto's 
Bestelauto's 
Vrachtauto's 
Tractoren 
Anders nl: 

AL 

I oo 

| 00 1c c 

5.2 Ventilatie 

• Natuurlijke ventilatie 

Gebouw 
Hoogte 
boven maaiveld 

Nummer  
op tekening 

• Mechanische ventilatie 

Ventilatoren 
Nummer  
op tekening 

e v-
Ventilatoren in werking j 
Ö Continue l P 
(3 Tussen ^ en 1*1, uur 

5-
9-

• Niet van toepassing 

Gemeente Noordoostpolder 
Wat Miliaubshesraanvmcinr. n Q - 0 0 /» 
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5.3 Overige geluid-/trillingsbronnen binnen de inrichting 

Aantal uren in bedrijf tussen: 

Geluid- en/of  
trillingsbron 

Aantal 07.00 en 
19.00 uur 

19.00 en 
23:00 uur 

23:00 en 
07.00 uur 

Bron- 
vermogen 

Nr. op  
tekening 

7- dB(A) i . 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 

3.5 Maa t rege len te r bepe rk ing van ge lu i d - / t r i l l i ngsh inde r 

• Speciale compressorruimte 
• Dempers 
• Omkasting 
• Sluisdeuren 
• Geluidswal/-muur 
H Anders nl. ^ t r | A 

6. Luchtkwaliteit 

6.1 Luchtkwaliteitsonderzoek 

• Een rapport luchtonderzoek is toegevoegd. 

6.2 Stof-, gas of dampvormige emissies 

Emissiepunt 

Bron Plaats Hoogte Temp. Vocht Debiet Emissie Massastroom 

m. 
m. 
m. 
m. 

m. 
m. 

m. 
m. 
m. 
m. 
m. 
m. 

S Niet van toepassing 

Gemeente Noordoostpolder Wet Mfebehseraanvr̂ ynr. 0 2-0 SV 1 



7. Afvalstoffen 

7.1 Bedrijfsafvalstoffen 

Soort afval Wijze 
van opslag 

Hoeveelheid 
p/j (ltr/m3/kg) 

Afvoer-
Frequentie 

Wijze van 
afvoer 

Max. 
opslag 

Nr. op 
tekening 

Dierlijk 
en/of slachtafval 

Kadavers 

G.f.t. 

Glas 

Hout 

Metaal 

Landbouwplastic L VQ. 

Papier UT) M '\\i 5 

Overig restafval 

7.2 Gevaarlijke afvalstoffen 

Soort afval Wijze 
van opslag 

Hoeveelheid 
P/j (ltr/m3/kg) 

Afvoer-
Frequentie 

Wijze van 
afvoer 

Max. 
opslag 

Nr. op 
tekening 

Afgewerkte olie 
\SooUi. 1 o o / i ? 

Oliehoudend 
afval 

Accu's 

Verfresten 

Tl-buizen / 
spaarlampen 

Restanten be
strijdingsmiddel 

1̂  IA. . I o o If pl 

Overig nl. 
1 ̂  p 

• Niet van toepassing 

Gemeente Noordoostpolder 
Wst Nilieufesheeraanvraagnr. 0 3 - 0 0 4 
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7.3 Bedrijfsafvalwater 

Lozing van het bedrijfsafvalwater vindt plaats op: 
• Gemeentelijk riool • Bodem 
H Mestkelder • Opslagput 
• Oppervlaktewater • Anders nl. 

7.4 Verontreinigde stoffen die in het afvalwater terecht kunnen komen 

Handeling 
waarbij afvalwater vrijkomt1 Afvalstof Hoeveelheid (liter of kg. per jaar) 

1 U kunt hierbij de letters uit paragraaf 4.4 gebruiken. 

7.5 Waarop wordt het afvalwater geloosd 

Afvalwaterstroom 
Oppervlakte  
water (m3/jr) 

Gemeentelijk 
riool (m3/jr) 

Mestkelder 
(m3/jr) 

Bodem (m3/jr) Anders nl. 
(m3/jr) 

Bedrijfsafvalwater van 
huishoudelijke aard 3 ro 

Percolatiewater en 
perssap veevoeders 3 5 o c | 

Was- en spoelwater 
melkinstallatie 

Was- en schrobwater 
stallen 

Waswater voertuigen 
en machines 

3 
1 O. ^ 

Anders nl. 

7.6 Zuiveringstechnische en controlevoorzieningen 

Voorziening Type Capaciteit Soort afvalwater 

Bezlnkput(ten) 
Vetafscheider(s) 
Olie-afscheider(s) 
Septictank(s) 

Anders nl. 

• Niet van toepassing 

Gemeente Noordoostpolder WetNiüsybehssrsanvrasonr. 0 9 - O O A 9 * 1 1 



7.7 Maatregelen ter beperking van de afvalwaterstroom 

H Hergebruik 
• Buffering 
• Anders nl. 
• Niet van toepassing 

8. Bodem 

8.1 Bodemonderzoek 

• Rapport bodemonderzoek is als bijlage toegevoegd. 

• Niet van toepassing 

8.2 Bodembeschermende maatregelen 

Voorziening Doel 

mtt .icq, ÜUl 
Nummer op tekening 

Lekbak 
Vloeistofdichte vloer 
Vloeistofkerende vloer 
Dubbelwandige vloeistoftank 
Anders nl. 

• Niet van toepassing 

9. Overige gegevens 

9.1 Brandveiligheid 

Blusmiddel Inhoud in liters of kg. Nummer op tekening 

9.2 Nadere gegevens en/of opmerkingen 

9.3 Toekomstige bedrijfsontwikkelingen 

Gemeente Noordoostpolder Wst Kffenlöhsersünvt^ftr, Qn— é% ^ 



10. Bijlagen 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan het aanvraagformulier: 

H Plattegrondtekening(en), aantal verschillende tekeningen: ( 4- -A <7g c \ 
• Productbladen 
• Luchtkwaliteitsonderzoek 
• Akoestisch rapport 
• Rapport bodemondezoek 
• Keuringsrapport 
• Certificaten ^ 
• Machtiging voor indiening aanvraag namens aanvrager r * | 

11. Ondertekening 

Datum: 

Naam: 1 PeUa .̂ 

Plaats: 

Handtekening: 

Gemeente Noordoostpolder We? Hiiicïichssrasnvrsaf'rrr 0 9 - 0 0 4 11 -11 



Aan Burgemeester en Wethouders 

Gemeente Noord Oost Polder 

Harmen Visserplein 1 

8302 BW Emmeloord 

J.P. A. Peters 

Oosteningweg 39 

8315 PS Luttelgeest 

Lutteigeest, 5 februari 2009 

Geacht College, 

Hierbij vraag ik uw medewerking voor het realiseren van een mestopslag op perceel 

Oosterringweg 39 te Luttelgeest, volgens bijgevoegd pian. 

Vertrouwend op uw welwillende medeweking in deze teken ik. 

Hoogachtend, 

J. Peters 

Bijlagen 

1 Beschrijving Biogasinstallatie 

2 Situatie schets en legenda 

3 Aanvraag vergunning wet milieu beheer 

Wet Hilisubehssraanvraagnr. 03-004 
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Bijlage 1 

Beschrijving vergistingsinstallatie in het kader van aanvraag vergunning Wet 
Milieubeheer. 

Inhoud 

3. Procesbeschrijving 
3.1 Beschrijving motorvermogens 
3.2 Opslag grond-, hulpstoffen en andere stoffen 
3.3 Energievoorziening 
3.4 Bedrijfstijden 
4.1 Emissies naar de lucht 
4.2 Afvalstoffen 
4.3 Afvalwater 
4.4 Geluid 
4.5 Bodembescherming 
4.6 Brandbeveiliging 
4.7 Fakkelinstallatie 

3. Procesbeschrijving 
Anaërobe vergisting 
Vergisting is een biologisch proces waarbij onder anaërobe omstandigheden (zuurstofloos) 
organische bestanddelen door bacteriën worden omgezet tot biogas. Het biogas bestaat 
hoofdzakelijk uit methaan (GH4). De werking van een vergistingsinstallatie is gebaseerd op 
de productie van het bovengenoemde methaan. 

Mestvergisting en co-vergisting 
Bij mestvergisting worden organische bestanddelen die in mest aanwezig zijn omgezet naar 
biogas. Bij het zogenaamde co-vergisten worden er één of meer producten met organische 
bestanddelen aan de mest toegevoegd. De reden hiervoor is dat met alleen mest een 
vergistingsinstallatie niet voldoende biogas produceert en daarmee niet rendabel is. 
Het is de bedoeling dat per jaar wordt vergist: 
Mais ± 3500 ton 
Drijfmest ±16000ton 
Co producten ±12000 ton 

Procesbeschrijving co-verglstingsinstallatie 
Een co-vergistingsinstallatie bestaat uit de volgende componenten: 
Mestinfrastructuur 
Vergister 
Gasopvang 
Gasrelniging en -transport 
Gasbenuttingsapparatuur 
Veiligheids-, meet- en regelapparatuur 

Mest wordt vanuit de bestaande opslag naar een vergister gepompt. Dit is een betonnen silo. 
In deze vergister wordt naast mest ook d.m.v. een vaste stof invoerinstallatie producten met 
organische stof toegevoegd. Mest en co-producten worden semi-continue ingevoerd in een 
vergister. De vergister is geïsoleerd, wordt met warm water verwarmd en de inhoud wordt 
regelmatig gemengd. Hierdoor worden condities gecreëerd die het vergistingsproces (dat al 
van nature plaatsvindt) bevorderen. Via een separator die de digistaat scheidt in een dunne 
een dikke fraktie komt vergiste mest (digestaat) in een naopslag en op een hoop. de dunne 
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fractie wordt opgeslagen in de naopslag en in de mestzak todat het als meststof wordt 
gebruikt. De dikke fractie wordt terug gebracht in de vergister. Het geproduceerde biogas 
wordt opgevangen onder een gasdicht membraan dat bovenop de vergister is gemonteerd. 
Het biogas wordt biologisch gereinigd van zwavelwaterstof door een fractie lucht (<4% van 
dagelijkse biogasproductie) in de vergister te brengen. Hierdoor valt H2S uiteen in elementaire 
zwavel (S) en water (H20). Het biogas wordt ontwaterd in de transportleiding die naar de 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie (WKK) leidt De WKK zet het biogas om in elektriciteit 
(d.m.v. een generator) en warmte (koelwater). De opgewekte elektriciteit wordt op het eigen 
bedrijf benut. Wat overblijft wordt tegen een vergoeding aan het elektriciteitsnetwerk geleverd. 
De warmte in de vorm van heet water, wordt benut om de vergister te verwarmen. Daamaast 
kunnen de bedrijfsgebouwen en woning (en) verwarmd worden. Het overige deel van de 
warmte wordt benut om het glastuinbouwbedrijf van de buurman te verwarmen. De installatie 
wordt voorzien van meet- en regelapparatuur en veiligheidsvoorzieningen (onder- en 
overdrukbeveiliging, vlamdover, brandblusapparatuur, noodstopknop buitenzijde WKK-ruimte). 
Een schematisch overzicht van het vergistingsproces treft u in bijlage 2 aan. 

3.1 Beschrijving motorvermogens 
Vermogen gasmotor (verbrandingsmotor): 346 kw 3 keer en 800 kw 
Vermogen generator: 346 kw en 800 kw 
Gezamenlijk vermogen elektromotoren pomp, vaste stofinvoer, paddeiroerwerk, 
dompelmixer en Wkk-ruimte (cv-pompjes): 170 Kw 

3.2 Opslag grond-, hulpstoffen en andere stoffen 
Het biogas wordt opgevangen onder een EPDM membraan dat op de vergister is 
gemonteerd. Deze kan maximaal 300 m3 gas opslaan. Co-producten als mais en gras 
worden opgeslagen in aanwezige sleufsilo's en 4 silo's voor vloeibare coprodukten. 

3.3 Energievoorziening 
De installatie levert energie: elektriciteit en warmte. 
De geschatte opbrengst aan elektriciteit is ca 12.500.000 kWh per jaar. Deze elektriciteit 
wordt voor een deel zelf gebruikt en voor een deel terug geleverd aan het net 
Een gasmotor levert daamaast warmte. Het betreft een gesloten koelsysteem dat de warmte 
overdraagt aan een secundair warmtecircuit Deze warmte wordt voor een deel gebruikt om 
de mest op temperatuur te houden (noodzakelijk voor een goed gistingsproces); de 
resterende warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming en voor verwarming van het 
glastuinbouwbedrijf van de buurman. 

3.4 Bedrijfstijden 
Alle dagen van de week, 24 uur per dag. 
Dit betekent niet dat de installatie 24 uur per dag in werking is: de gasmotor wordt 
ingeschakeld op het moment de hoeveelheid gas boven een bepaald niveau stijgt en 
uitgeschakeld wanneer er onvoldoende gas voorradig is. 

4.1 Emissies naar de lucht 
In elk mestopslag vindt vergisting plaats en ontstaat biogas. Dit proces is vooral 
temperatuurafhankelijk; het al dan niet onttrekken van biogas heeft geen invloed op de 
snelheid van het omzettingsproces. Deze vergistingsinstallatie draagt bij aan het 
terugdringen van de emissie van twee broeikasgassen: methaan en CO2. Biogas bestaat 
gemiddeld uit 50 - 65 % methaan (CH4), 3 0 - 4 5 % CO2, 2000 - 5000 ppm zwavelwaterstof 
(H2S) en verder uit elementaire deeltjes als O en N (enkele procenten). 
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CH4 

Methaan is een broeikasgas. Bij een gewone mestopslag wordt dit biogas via ventilatie
openingen geëmitteerd naar de buitenlucht. In het aangevraagde proces wordt het biogas 
opgevangen en naar een verbrandingsmotor geleid. Door de verbranding wordt methaan 
emissie tot nul gereduceerd. 

co2 
De verbrandingsgassen van de motor bevatten vooral CO2 en H2O. De motor drijft een 
generator aan die elektriciteit levert. De elektriciteit wordt opgewekt door de vergisting van 
biomassa die deel uitmaakt van een CCVkringloop. Hierdoor wordt bespaard op elektriciteit 
die wordt opgewekt door het verbranden van fossiele brandstoffen. De installatie draagt 
hierdoor bij aan het terugdringen van de CCVuitstoot. 

H 2 S / S 0 2 

Mest bevat een geringe hoeveelheid zwavelverbindingen. Bij het vergistingsproces worden 
deze voor een deel omgezet in zwavelwaterstof (2000 - 5000 ppm). Door de inrichting van 
het systeem wordt een belangrijk deel van de zwavelwaterstof omgezet in zwavel (vaste stof). 
Deze zwavel is voor planten een belangrijke voedingsstof en beter opneembaar dan in 
gebonden vorm. Het gereinigde biogas zoals dat door de gasmotor wordt verbrandt bevat 
minder dan 250 ppm zwavelwaterstof. 

NOx 

De installatie valt onder de werkingssfeer van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties-B. 
Voor een gasmotor met een vermogen boven de 50 kW geldt een NOx-emissie-eis van (140 
g/GJ of 443 g/Nm3) *1/30 * motorrendement). Het rendement ligt rond de 38%. Ingevolge het 
besluit mag de NOn-emissie voor dit type verbrandingsmotor niet hoger zijn dan 177 g/GJ. 
De betreffende motoren hebben gemeten waarden die ruimschoots voldoen aan deze eis. 

4.2 Afvalstoffen 
Ten behoeve van het onderhoud van de gasmotor 800 liter afgewerkte olie per jaar. 

4.3 Afvalwater 
De biogasinstallatie produceert geen afvalwater. Hemelwater wordt op de grond geloosd. 

4.4 Geluid 
De gasmotor is de enige geluidsbron. Het betreft een zuigermotor van 346 kW, de uitlaat is 
gedempt. De motor en de geluidsproductie zijn vergelijkbaar met de motor uit een 
personenauto. De motoren staan opgesteld in een geluidwerende mimte. Met gesloten 
deuren zijn de motoren op 25 meter niet hoorbaar. Het geluid van de elektromotoren van o.a. 
pomp en mixers is verwaarloosbaar. De installatie zal daarom niet bijdragen aan de 
geluidsemissie van de inrichting. 

4.5 Bodembescherming 
Het mestbassin voldoet aan de eisen die zijn gesteld in Bouwtechnische Richtlijnen 
Mestbassins (BRM). 
De bodemisolatie van de vergister is van drukvast en vloeistofbestendig polystyreen met een 
Rc-waarde van minimaal 2.5. De wand van de vergister wordt aan de buitenzijde voorzien 
van polystyreen of tempex isolatieplaten, afgedekt met damwandprofiel. 
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De Ruimte waarin de warmtekracht-installatie is opgesteld heeft een vloeistofdichte bodem. 
Bovendien is de gasmotor geplaatst in een lekbak. 

4.6 Brandbeveiliging 
De biogasinstallatie wordt voorzien van twee brandblussers. Eén bij de WKK-ruimte en één 
bij de vergister(s). Daamaast worden waarschuwings- en verbodstekens aangebracht die 
wijzen op de mogelijke brandgevaren van de installatie. 

4.7 Fakkelinstallatie 
Het is gebruikelijk dat binnen 24 uur bij algehele storing een mobiele fakkelinstallatie is op 
het bedrijf. Deze fakkel wordt voor meerdere bedrijven gebruikt. Door aanwezigheid van 
meer dan één WKK is de noodzaak van een vaste fakkel over het algemeen niet nodig. 
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Bijlage 2 

1 Woonhuis 
2 Stal 
3 Bestrijdingsmiddelen 
4 Kantine/kantoor 
5 Wortelen 
6 Onderhoudswerkplaats 
7 Machine berging 
8 Koelaggregraat 35 Kw. 
9 Dieselolietank 5000 Ltr. 
10 Propaantank 5000 Ltr. 
11 Ventilatoren 12 x 5,5 Kw. 
12 Aardappels/uien 
13 Laad en Losruimte 
14 Aardappels/uien 
15 Ventilatoren 8 x 5,5 Kw. 
16 Trafo 
17 Meet en regelapparatuur 
18 WKK's 3 x 346 Kw. 
19 Opslag coproducten 
20 Tank coproducten 100 m 3 

21 3 Tanks coproducten 3 x 5 0 m 3 

22 2 Pompen coproducten 2 x 3,5 Kw. 
23 Mestpomp 10 Kw. 
24 Paddeiroerwerk 15 Kw. 
25 Vastestofinvoer 54 Kw. 
26 Paddeiroerwerk 15 Kw. 
27 Dompelroerder 4 x 11 Kw. 
28 Dompelroerder 17 Kw. 
29 Koelaggregaat 20 Kw. 
30 Opslag mais. 
31 Vooropslag drijfmest. 300ma 

32 Hoofdvergister 1 2000 m 3 

33 Hoofdvegister 2 2000 m 3 

34 Navergister. 2000 m 3 

35 Naopslag digistaat 4000 m 3 

36 Mestzak 6300m3 

37 Brandblussers 
38 Separator 3.5 Kw 
39 Wkk 800 kw 

l̂etMilieubeheeraanvraagnr. 09-00^ 
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Mestzak 



Mestzak Detail A 

' Hekwerk hoogte 180 cm 

-> gasbuis 150 cm 
(pole) 

Wet töiiieubeheeraanvraatmr n c. n n /. 



Detail B 
Mestzak inspectie opening 

aupa (volkemplaat) 

• massief ps-hardschuim -4 
geheel omkleed met folie 

120 

Wet MHicubehseraanvrasonr. 0^-004 
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Drawing 1 
Pipeline and filling station 

Ca 60 cm 



Aanleg leiding in Flexistore zie tekening 
Laying out of pipeline for Flexistore look at the drawing. 

De volgende onderdelen worden geleverd: 
The following parts will be supplied: 

Opsomming in volgorde van montage. 
Enumeration in order of assembling. 
Artikel/artikle: aantal/number: 
1 Flens met pet/ flange with cap 1 st/pc 
2 Pakking/gasket 200 mm 2 st/pc 
3 Bocht met ankers en PVC/Bend with anker and PVC 1 st/pc 
4 PVC 200 mm 7.5 bar 500 cm 4 st/pc 
5 Verloop/reducing socket 200-160 mm 1 st/pc 
6 Overschuifflens/backing flange 2 st/pc 
7 Kraagbus/flange adaptor 2 st/pc 
8 Pakking/gasket 160 mm 2 st/pc 
9 Bouten en moeren/bolds and nut M20x90 16 st/pc 
10 Spindelafsluiter/spindel stop-cock 160 mm 1 st/pc 
11 Verleng spindel extention piece 150 cm 1 st/pc 
12 PVC buis/tube 315 mm 1.5 m 
13 Afsluitkap/cap 315 mm 1 st/pc 
14 PVC buis/tube 5 0 mm 1,5 m 
15 Afsluitkap/cap 50 mm 1 st/pc 
16 PVC bocht/bend 160x90° 1 st/pc 
17 PVC buis/tube 160 mm 1,5 m 
16 PVC bocht/bend 160x90° 1 st/pc 
18 Afiiamestation/Fillingstation compleet 1 st/pc 
19 PVC slang/hose 110 mm 1,5m 
20 Slangklem/hosetightener RVS/stainless 1 st/pc 
21 Morston/spillingcontainer PVC 1 st/pc 

Lijm/glue 1 Itr 
Reiniger/cleaner 0.5 Itr 
Doekjes/cloth 5 st/pc 

Wst NilieubohsBraanvraaonr. 03-004 
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Archief gemeente Noordoostpolder 
Afschrift aan: VERG (Wakker) 
Rappel: 

Maatschap Peters 
De heer J. Peters 
Oosterringweg 39 
8315 PS LUTTELGEEST 

Uw brief van 

Onderwerp 
bewijs van ontvangst 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
geen 

Ons kenmerk C 5 Datum 
2 0 0 9 0 0 3 0 8 2 - V E R G V x 16 februari 2009 

Inlichtingen 
de heer E. Capelle, (0527) 63 32 03 

Geachte heer Peters, 

Hierbij bevestig ik de ontvangst van de door u ingediende aanvraag om een vergunning 
ingevolge de Wet milieubeheer op 9 februari 2009 voor de inrichting gelegen aan 

- Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

Mochten er nog gegevens ontbreken om een beslissing op de aanvraag te kunnen 
nemen, dan zal daarover binnen acht weken na indiening van de aanvraag contact met u 
worden opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

de heer E.G. de Vries 
manager van de eenheid Realisatie en beheer 
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Bedrijfsnoodplan 

Naam locatie MTS Peters 

Akkoord 

1. ) Beschrijving locatie en risico's 
Dit is een akkerbouw bedrijf met een biogas installatie. Doorgaans zijn de eigenaar en 1 
ZZP'er aanwezig. 
De locatie bestaat o.a. uit: 

Onderdeel 
Woonhuis 
Kantine/kantoor 
Schuur (Agrarisch) 
Schuur (Biogas installatie) 
Biogas installatie 
Mestzak 

2. ) Aanwezige (noodvoorzieningen 
Handblussers 5 C02 blussers 
Afsluiters (Gas) 10 stuks 
Alarmerings- en communicatiemiddelen Storingsmelding via mobiele telefoon 

Verbandmiddelen (te vinden in de kantine) Standaarddoos type B 
Oogdouches Te vinden in gewasbeschermingruimte 

3. ) Omliggende percelen 

Alle omliggende percelen liggen op zo'n afstand, dat een eventuele calamiteit geen gevaar 
voor hen zal geven. 

4. ) Instructies voor medewerkers 

Bijlage 1: Plattegronden 

• Brandblussers (C02 blussers, 5 stuks) Rode stip 
• Vluchtroute Lijnen 
• Verzamelpunt Nr. 4 
• Gasafsluiters (10 stuks) Blauwe stip 
• Verbanddoos Nr. 3/4 
• Oogdouches Nr. 3 
• Ruimtes elektrisch / niet met water blussen Nr. 16 
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Bijlage 2: Telefoonlijst 
Algemeen: 
Ambulance 
Brandweer 
Politie 

112 
112 
112 

Brand: 
1. Bel 112 en licht aanwezigen in. 
2. Dan pas zelf blussen, maar denk aan je eigen veiligheid. 

Eerste hulp: 
Eerste hulppost ziekenhuis Emmeloord Dokter J.H. Jansenziekenhuis 

Urkerweg 1 
8303 BX Emmeloord 
0527-637637 

Huisarts Dhr. Steenks 0527-201990 

Ontruiming: 
Alarmsignaal 
Verzamelpunt: Is in de kantine 
Volg de instructies van de beheerder. 
Ga snel doch rustig naar het verzamelpunt 
Ga na of alle aanwezigen daar zijn. 

Intern: 
Beheerder Jan Peters 

06-17834366 
0527-202428 

ZZP'er René den Dekker 
06-11460203 

Overig: 
Regiopolitie Harmen Visserplein 3 

8302 BW Emmeloord 
0900-8844 

Regio brandweer 0900-0165 
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J.Peters 
Oosterringweg 39 
8315 PS Luttelgeest 

Biogastechniek 

Datum: 29-11-2009 
Betreft: Beschikbaarheid Noodfekkel 

Geachte heer Peters, 

Hierbij bevestig ik de reeds bestaande afspraak dat u gebruik kunt maken van onze 
noodfakkel. Deze wordt gemonteerd op een aanhangwagen Wj u afgeleverd. Deze fakkel 
beschikt over een gasblower en wordt handmatig aangezet. 

Daarnaast, als uitwijkmogelijkheid indien onze fakkel ingebruik is, kunnen wij ook 
terugvallen op noodfakkels die ingehuurd kunnen worden van Abutec. Ik heb hen gevraagd 
om de afspraak ook schriftelijk te bevestigen en voeg deze afepraak als bijlage bij deze brief. 

Met deze beide mogelijkheden, hoop ik aan uw verzoek te kunnen voldoen om een fakkel te 
plaatsen. 

Dc hoop dat ik u hierbij voldoende heb geïnformeerd. 

Met vriendelijke groeten, 

Theo Bij 
Directeur 

• 



ABUTEC tn Advanced 
Burner 
Technologies 

Abutec BV, 
Klelnderliempde 1 
5281 RC Boxtel 
The Netherlands 
Tel.+31(0)61101200 

Aan: 
Attn. 

E-mail: 

Thecogas Biogastechniek B.V. 
Theo Bijman 

Phone: +31 (0) 573 256446 
t.biiman(S)thecogas.nl 

mobil: +31(0)06 53390667 

Editor: Hans van der Pasch 
phone: +31411 678830 
mobile: +31 611012000 
e-mail: hvdpasch@abutec.com 
www.abutec.com 

Uw Ref : 
Onze Ref : 

aanvraag van 19-11-09 
QF187-2009 rent datum: 27-11-2009 

Project: Biogas Flares 
Geachte heer Bijman, 

Volgend op uw aanvraag van 19 November j.i. voor huurfakkels hebben wij het genoegen als volgt aan 
te bieden: 

1. LTF unit { Lage Temperatuur Fakkel) van 1,25 MW 
- Max gas debiet 200 Nm3/hrs @ 65% Methaan 
- regelbereik van 3:1 
- compleet met gas booster. • 

2. LEF unit: specifiek Lage Emissie Fakkel van 1 MW 
- Max gas debiet 160 Nm3/hrs @ 65% Methaan 
- Regelbereik 10:1 

minimale druk 4 Mbar 

Indien gewenst kunnen we units voorzien van vlam terugslag beveiligingen en afsluiters. 
In totaal hebben we 3 units voor de verhuur ter beschikking. Deze zijn op afroep beschikbaar mits 
voorradig. 

Wij vertrouwen U hiermee volledig te hebben geïnformeerd. 
Wij zien uit naar een prettige samenwerking: 

Met vriendelijke groet, 

9 

Hans van der Pasch 
ABUTEC* BV 
Klelnderliempde 1 
5281 RC Boxtel ( NL). 

P A G I N A 1 V A N 1 27.1 1.2009 
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Archief gemeente Noordoostpoider 
Afschrift aan: HHV: B. Nijs v.d. Molen; VERG: E. Capelle 
Rappel: 

Familie H. Elsinga 
Oosterringweg 38 
8315 PV LUTTELGEEST 

Uw brief van 
22 juni 2009 

Onderwerp 
geuroverlast 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
geen 

Ons kenmerk 
2009017225-HH 

Datum 
26 augustus 2009 

Inlichtingen 
B. Nijs, (0527) 63 34 01 

Geachte familie Elsinga, 

U stuurde mij een brief waarin u aangeeft dat u onder bepaalde omstandigheden 
geurhinder ondervindt van de mestvergistingsinstallatie van Maatschap Peters, 
Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

Tijdens twee milieucontroles, uitgevoerd door de Milieusamenwerking Flevoland, eerder 
dit jaar, is Maatschap Peters gecontroleerd op naleving van de voorschriften van de 
milieuvergunning. Tijdens deze bezoeken zijn geen overtredingen geconstateerd die in 
relatie kunnen worden gebracht met de door u ervaren geuroverlast. Tijdens deze 
bezoeken is door de inspecteur ook geen geuroverlast geconstateerd. 

Naar aanleiding van uw telefonische klacht op 17 augustus 2009 is de heer Capelle, 
medewerker van de gemeentelijke bestuursdienst, ter plaatse geweest en heeft 
geconstateerd dat er bij uw woning geur, afkomstig van de vergistingsinstallatie, 
waarneembaar was. 

In een telefonisch gesprek tussen de heer Peters en de heer Nijs, medewerker van het 
cluster handhaving van de gemeentelijke bestuursdienst, erkent de heer Peters dat de 
installatie zo nu en dan geuroverlast kan veroorzaken. De heer Peters heeft uitgelegd dat 
in de komende weken een aantal zaken aan de installatie aangepast worden. Zo wordt er 
een derde warmtekrachtkoppelinginstallatie geplaatst en een mestzak ten behoeve van 
de opslag van het vergistingsdigestaat. De milieuvergunningprocedure voor deze 
aanpassingen is onlangs afgerond. Na realisatie van de aanpassing van de installatie 
verwacht de heer Peters dat deze beter zal functioneren en er minder geuroverlast zal 
zijn. 

Omdat op dit moment geen sprake is van overtreding van voorschriften van de 
milieuvergunning is er geen grond om handhavend op te treden. 

- 1 -



Gemeentehuis 
t.n.v Dhr van Capelle 
Harmen Visserplein 1 
8302 BW Emmeloord. 

QEM. NOORDOOSTPOLDER 

mit. 2 2 JÜNI 2009 

STER' IV 

Lultelgeest, 18-06-09 

Geachte Dhr van Capelle, 
Allereerst zal ik mij aan u voorstellen; Mijn naam is Elly Elsinga, 
woonachtig aan de Oosterringweg 38 te Luttelgeest. 

Ik zal direct ter zake komen; wij als gezin wonen schuin tegenover 
Maatschap Peters; Oosterringweg 39 
Ons gezin bestaat uit 2 jonge kinderen; 6 en 8 jaar. 
Dhr Peters heeft een bio-vergister; graag wil ik via dit schrijven mijn / 
onze zorgen uitspreken. 

• • 
Bio-vergister staat er nu 2 jaren. 
Als de windrichting west, enof noordwest is, leven wij vanaf 10.00 uur tot 
—in een geur die u ons tijdens ons bezoek dd 19-05-09 heeft uitgelegd; 
nl. Methaangas; vermengd met mais vanuit de opslag. 
Deze geur riekt enorm; als ik rondom erf loop richting tunnelkas, 
kapschuur, of ik wil de was ophangen, of ik besluit buiten koffie te willen 
drinken, of-— loop ik door een massa heen die als een warme geur op mij 
neerdaalt. 
Soms kan ik niet eens ademhalen, zo snijd deze geur in mijn neus en 
keelholte. 
Onze kinderen komen steeds mij melden: Mama, het ruikt zo buiten, ik heb 
een raar gevoel in mijn hoofd, (hoofdpijn) 
In ons huis; als je via de achterdeur binnen komt ruik je als je de deur 
open doet, de woonkeuken, slaapkamers, studiekamer, overal in huis ruik 
je methaangas. 
Bij west enof noordwesten wind kan ik de ramen van ons huis niet openen 
om de ruimtes te laten luchten. 
Zelfben ik al eens op onderzoek uitgeweest; Internet; Wat doet 
methaangas; en dan lees ik als ik er een lucifer bij hou; ploft de riekende 
geur. 



Op internet lees ik ook dat je een vergister zoals Maatschap Peters heeft 
niet mag ruiken, ll (gesloten systeem) 
De scheetjes uit een vergister; kunnen die ook gesmoord worden ?? 

Wat doet methaangas met je gezondheid, als je soms dagen/weken deze 
geur binnen krijgt ?? 

Mijn man heeft zichzelf 2 maal bij Dhr Peters uitgenodigd; in july 2008, 
en in juni 2009, om het gesprek aan te gaan w.b geur. 
Mijn man heeft Dhr Peters gevraagd of hij er wat aan zou kunnen doen. 
Deze 2 gesprekken zijn geresulteerd in niets. Jammer. 

In het jaar 2008 heeft mijn man 2 maal met gemeentezaken gebeld, 
gevraagd naar desbetreffende persoon, om navraag te doen of deze 
situatie zoals de bio-vergister bij Dhr peters zijn werk doet, wel normale 
gang van zaken is. 
Helaas moeten wij tot op de dag van vandaag nog teruggebeld worden. 

Samenvattend; graag zouden wij zien dat de productie van methaangas 
niet meer te ruiken is, rondom, en in ons huis. 
De maisopslag afgesloten, zodat wij niet meer het mengsel mais en 
methaangas ruiken. 

Vandaar dit schrijven; kunt u ons helpen ?? 

Wij willen ons probleem graag netjes oplossen maar hebben u daar bij 
nodig. 

Graag horen wij van u; 

Hoogachtend Fam. Elsinga 
Oosteringweg 38 
8315 PV Luttelgeest. 
06-23765855 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar eerst voor ter inzagelegging naar VERG (Wakker) 

Maatschap Peters, 
De heer J. Peters 
Oosterringweg 39 
8315 PS LUTTELGEEST 

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 
09-004 

Datum 
2 juni 2009 

Onderwerp Bijlagen Inlichtingen 
ontwerp-besluit op zie lijst E. Capelle, (0527) 63 32 03 
vergunningaanvraag Wet 
milieubeheer (Wm) 

Geachte heer Peters, 

Hierbij doe ik u een exemplaar van het ontwerp-besluit (inclusief opgenomen 
voorschriften) toekomen op de door u ingediende aanvraag om Wm-vergunning. Tevens 
treft u de kennisgeving van het ontwerp-besluit aan, zoals deze zal worden gepubliceerd. 

Binnen zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-besluit ter inzage is 
gelegd, kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijzen over het ontwerp-besluit 
naar voren brengen. 

Na afloop van voornoemde termijn zal het besluit worden opgesteld. Belanghebbenden 
kunnen vervolgens beroep instellen of verzoeken om voorlopige voorziening binnen een 
termijn van zes weken met ingang van de dag na de dag van ter inzagelegging van het 
besluit. 

Met vriendelijke groet, 
namens hfit-c^Uege van,burgemeester en wethouders. 

dfefiëa^c-G. de Vries 
manager van de eenheid Realisatie en beheer 

Bijlagen: 
- ontwerp-besluit; 
- - kennisgeving (= publicatie). 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar eerst voor ter inzagelegging naar VERG (Wakker) 

WET MILIEUBEHEER 

Nr. 09-004 

Ontwerp-besluit van burgemeester en wethouders 

Aanvraag vergunning Wet milieubeheer (Wm) 
Op 9 februari 2009 hebben wij een aanvraag om een Wm-vergunning ontvangen voor 
het veranderen van de inrichting. De inrichting betreft een akkerbouw annex biomassa 
vergistingbedrijf en is gelegen aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 
Kadastrale ligging: gemeente Noordoostpolder, sectie G nummer: 1482, 1764 en 1896. 
De vergunningaanvraag is ingediend door de heer J.P.A. Peters van Maatschap Peters, 
Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

Vergunning wordt aangevraagd voor het uitbreiden van de bestaande 
biovergistingsinstallatie door o.a.: 

• het plaatsen van 1 wkk (vermogen gasmotor 346kW); 
• het plaatsen van 1 wkk (vermogen gasmotor 800kW); 
• het aanleggen van een mestzak met een kubieke inhoud van 6300m3. 

Dit betreft de belangrijkste veranderingen binnen de inrichting ten opzichte van de 
vergunde situatie. 

Voor een volledig overzicht van alle activiteiten, processen, technieken en installaties 
wordt kortheidshalve verwezen naar de vergunningaanvraag. Uit deze aanvraag blijkt dat 
de overige veranderingen ten opzichte van de bestaande/vergunde situatie betrekking 
hebben op o.a: 

• De hoeveelheid opslag maïs is toegenomen op locatie, (nieuwe sleufsilo) (nr. 30), 
(2000 ton); 

• De locatie en het vermogen van de 4 WKK 's en het elektrisch vermogen van de 
WKK's is toegenomen, nu staan deze in de opslagloods (aardappels/uien ) (nr 
14); 

• De realisatie vooropslag drijfmest 300 m 3 in een mesttunnel; 
• De inhoud van de hoofdvergisters (nr. 32 en nr. 33) is gewijzigd (2000 m 3 ) ; 
• De locatie van de navergister is gewijzigd; 
• De locatie en inhoud van de digistaatopslag. 

De omgeving van de inrichting 
De inrichting is gelegen in het landelijk gebied. In de directe omgeving zijn overwegend 
agrarische bedrijven gelegen. Het dichtstbijgelegen geluidsgevoelige object is een woning 
van derden (Oosterringweg 38) en bevindt zich op circa 45 meter van de inrichting. 

Wettelijk kader 
Op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (hierna: Ivb), 
bijlage I is de inrichting aangewezen als een inrichting die nadelige gevolgen voor het 
milieu kan veroorzaken doordat deze behoort tot de in het Ivb genoemde categorieën 
van inrichtingen, waaronder categorie categorie 1.1a (elektrische installaties met een 
vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1,5 kW; categorie 5.1 (het opslaan 
van brandbare vloeistoffen); 7.1a (het opslaan van dierlijke meststoffen); 
9.1f (het op- /overslaan van landbouwproducten); 10.1 (het opslaan van 
bestrijdingsmiddelen); 28.1b (het be-/verwerken, vernietigen of overslaan van 
afvalstoffen). - 2 -
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Het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (ook wel bekend als het 
Activiteitenbesluit) heft de Wm-vergunningplicht voor de meeste inrichtingen op. 
Afhankelijk van de aard van de activiteiten (type A of B) geldt meldingsplicht. Voor die 
inrichtingen zijn in het Activiteitenbesluit algemene regels gesteld en voor de 
verschillende activiteiten die kunnen plaatsvinden specifieke bepalingen. 
Als de inrichting valt onder een of meer categorieën van bijlage 1 van het 
Activiteitenbesluit dan is de inrichting vergunningplichtig en gelden daarnaast de 
bepalingen van het Activiteitenbesluit voor activiteiten die in het Activiteitenbesluit zijn 
geregeld. Deze inrichtingen zijn in het Activiteitenbesluit aangemerkt als type C. De 
algemene bepalingen, en specifieke bepalingen voor type C inrichtingen, van het 
Activiteitenbesluit (en bijbehorende Ministeriële regeling) zijn rechtstreeks van toepassing. 

Ook vergunningplichtig zijn zogenaamde gpbv-inrichtingen (ofwel: IPPC-inrichtingen). 
Daarvan is sprake als de inrichting valt onder de definitie van 'gpvb-installatie' als in 
bijlage 1 van de EG-richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging. 
Dit soort inrichtingen vallen in geen enkel geval onder de werkingsfeer van het 
Activiteitenbesluit (en bijbehorende Ministeriële regeling). 
Getoetst aan voornoemd kader kan worden geconcludeerd dat de inrichting geen 'gpvb-
installatie' is. 
De inrichting valt onder categorie c (= landbouwinrichtingen waarop het Besluit landbouw 
milieubeheer op grond van artikel 3 of 4 van dat besluit niet van toepassing zijn) van 
bijlage 1 van het Activiteitenbesluit. De inrichting is daarmee een type C inrichting en blijft 
vergunningplichtig. Op type C inrichtingen is het Activiteitenbesluit deels wel van 
toepassing. Dit betekent dat bepaalde regels (voorschriften) uit het Activiteitenbesluit en 
de bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing kunnen zijn. De 
voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften die niet zijn 
geregeld in het Activiteitenbesluit en de Ministeriële regeling. 

Bevoegd gezag 
Beoordeeld is of het college van gedeputeerde staten (GS) het bevoegd gezag is om te 
beslissen op de aanvraag. GS is bevoegd gezag als de opslagcapaciteit voor afvalstoffen 
meer dan lOOOma bedraagt en als jaarlijks meer dan 15.000 ton afvalstoffen 
(bijvoorbeeld bepaalde soorten co-substraten afkomstig van buiten de inrichting worden 
aangevoerd (cat. 28.4 van het Ivb). Eveneens is GS het bevoegd gezag als er sprake is 
van het be-/verwerken van buiten de inrichting afkomstige dierlijke meststoffen met een 
capaciteit van 25.000 ma per jaar of meer (cat. 7.4 van het Ivb). 
Voor de beoordeling is van belang welke binnen de inrichting aanwezige producten als 
afvalstoffen aangemerkt moet worden. De maïs wordt geoogst voor het vergistingproces 
(ook wel energiemaïs genoemd), en is dus geen afvalstof. Uitgesorteerde 
akkerbouwproducten en maaisel moeten wel als afvalstof aangemerkt worden. De 
opslagcapaciteit, alsmede de jaardoorzet van de mest op jaarbasis ruimschoots beneden 
de grenswaarde. 

De volgende Wm-vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) en ingediende 
meldingen ingevolge artikel 8.19 van de Wm zijn van toepassing op de inrichting: 
- De op 28 maart 2006 verleende vergunning ingevolge de Wm (nr. 05-026) voor het 

oprichten en het in werking hebben van een akkerbouwbedrijf met een 
vergistinginstallatie voor het verbranden van vrijgekomen biogas ten behoeve van 
stroomopwekking, de biogasinstallatie (bestaande uit 2 WKK's en 3 vergistingsilo's ); 

- De op 30 juni 2006 ingediende melding ingevolge artikel 8.19 van de Wm (nr. V06-
014) vanwege het veranderen van de inrichting. 
De verandering betreft het plaatsen van een extra vergistingsilo, het vergroten van 
de digistaatopslag, het vergroten van een sleufsilo, het vergisten van mais-
cosubstraat in plaats van berm maaisel. - 3 -
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- De op 13 oktober 2006 ingediende melding ingevolge artikel 8.19 van de Wm (nr. 
V06-020) vanwege het veranderen van de inrichting. De verandering betreft een 
toename van de opgewekte elektriciteit uit de vergisting in de biogasinstallatie de 
extra toename bedraagt van circa 3 naar 9 miljoen kWh per jaar (dit is het gevolg van 
de voorgaande verandering namelijk de uitbreiding met een extra vergistingsilo). 

Overwegingen 

-Procedure 
De voorbereiding van het besluit op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig 
artikel 8.6 van de Wm dat bepaalt dat afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidings
procedure) van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing is. 
Daarnaast is afdeling 13.2 (bijzondere bepalingen) van de Wm in acht genomen. 

Publicaties en inzage termijnen 
Publicaties van besluiten en het ontwerp daarvan vinden plaats in het huis-aan-huisblad 
"Flevopost" dat op woensdagen verschijnt. Het ontwerp-besluit wordt gepubliceerd op 3 
juni 2009 en ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van 4 juni 2009. 

Zienswijze(n) 
Zienswijzen over het ontwerp-besluit kunnen door een ieder bij mij mondeling of 
schriftelijk naar voren worden gebracht binnen zes weken met ingang van de dag van 
terinzagelegging van het ontwerp-besluit. 

-Toetsingskader - Algemeen 
De beslissing op de aanvraag is getoetst aan de aspecten genoemd in artikel 8.8 van de 
Wm, waarbij onderscheid wordt gemaakt in aspecten die de beslissingsvrijheid in meer of 
mindere mate beperken en aspecten die in ieder geval bij de beslissing op de aanvraag 
moeten worden betrokken en als zodanig de beslissingsvrijheid niet beperken. Dit 
betekent onder meer dat moet worden geoordeeld over de milieugevolgen die de 
inrichting kan veroorzaken, de bestaande toestand van het milieu (voor zover de 
inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken), de mogelijkheden tot bescherming van 
het milieu in relatie tot de inrichting, en over het milieuzorgsysteem en milieubeleid van 
de inrichting. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen de redelijkerwijs te 
verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de 
inrichting zal zijn of is gelegen. Adviezen en zienswijzen moeten eveneens betrokken 
worden in de beslissing. Het gemeentelijk milieubeleidsplan, de provinciale 
milieuverordening en/of instructie-AMvB's, beleidsnota's, milieukwaliteitseisen, 
meerjarenafspraken spelen een rol of kunnen een rol spelen bij de beslissing op de 
aanvraag. 

Voorts is in artikel 8.9, van de Wm bepaald dat bij de beslissing op de aanvraag geen 
strijd ontstaat met regels die voor de inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm 
en de milieuwetten genoemd in artikel 13.1, tweede lid van de Wm. 

IPPC/BREF/BBT 
In artikel 8.10, eerste lid, van de Wm is de algemene weigeringsgrond vastgelegd: de 
vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan worden 
geweigerd. Het tweede lid bepaalt dat vergunning in ieder geval wordt geweigerd indien 
door verlening daarvan niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de 
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden 
toegepast, dan wel verlening daarvan niet in overeenstemming zou zijn met hetgeen 
overeenkomstig artikel 8.8, derde lid, van de Wm door het bevoegd gezag in acht moet 
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worden genomen dan wel, of door verlening daarvan strijd zou ontstaan met regels als 
bedoeld in artikel 8.9, van de Wm. Het derde, vierde en vijfde lid, van artikel 8.10, van 
de Wm bevat een bepaling die het mogelijk maakt om in afwijking van het eerste lid, 
vergunning te weigeren om redenen gelegen in de integriteit van de aanvrager en/of 
strijd met onder andere het bestemmings- of inpassingsplan en een beheersverordening. 

Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van de Wm kan de vergunning in het belang van de 
bescherming van het milieu onder beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid 
van dit artikel worden in het belang van het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die 
nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te 
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk -bij voorkeur bij de bron- te 
beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten 
minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast. Uit dit 
samenstel van bepalingen volgt dat vergunning moet worden geweigerd, indien nadelige 
gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van 
voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen of niet voldoende kunnen 
worden beperkt. 

Voor mestvergisting is de BREF voor intensieve veehouderij van toepassing (Reference 
Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Pigs and Poultry, juli 
2003). Hierin wordt gesteld dat, onder de condities dat er een markt is voor groene 
energie en covergisting is toegestaan, mestvergisting als BBT (Beste Beschikbare 
Techniek) wordt beschouwd. Er worden in deze BREF geen specifieke eisen of 
voorwaarden gesteld aan vergistingsinstallaties, zodat in algemene zin kan worden 
geconcludeerd dat in Nederland een vergistinginstallatie voldoet aan BBT en dat er vanuit 
IPCC geen reden is om verdergaande eisen te stellen. 

-De beoordeling van de aanvraag 

Potentiële nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken hebben 
betrekking op de volgende milieuaspecten: 

1. geluid; 
2. bodem; 
3. geur; 
4. energie(verbruik); 
5. lucht; 

6. externe veiligheid. 

Ad.1. Geluid. 
Voor het exploiteren van een akkerbouwbedrijf met een mestvergistinginstallatie zijn er 
diverse geluidsbronnen binnen de inrichting aanwezig. In de vergunde situatie zijn de 
volgende activiteiten vergund ten aanzien van het aspect geluid: 
- het in werking hebben van 18 ventilatoren ten behoeve van de bewaarplaatsen; 
- Verkeersbewegingen van personenauto's, vrachtwagens en tractoren ten behoeve 

van agrarische- en transportbewegingen; 
- Het in werking hebben van 2 W.K.K.'s. 
De relevante aangevraagde veranderingen binnen de inrichting met betrekking tot het 
aspect geluid betreft: 

1. de plaatsing van twee extra WKK's (inpandig) in de aardappelen/uien loods; 
2. het opslaan van mest in een mestzak; 
3. de toename van 2 vervoersbewegingen van de vrachtwagens gedurende de 

dagperiode; - 5 -
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4. De plaatsing van 2 extra ventilatoren in de bewaarplaatsen (nu totaal 20 stuks); 
5. De tijdsduur en de periode dat de ventilatoren in werking zijn, nu aangevraagd 

dat de ventilatoren gedurende 1 uur in werking zijn (in de dagperiode), de 
vergunde situatie was: de ventilatoren gedurende de dag-avond- en nachtperiode 
een aantal uren in werking zijn. 

Als toetsingskader voor de vaststelling van de geluidsgrenswaarden voor de inrichting is 
de Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening (21 oktober 1998) gehanteerd. 
Omdat (nog) geen gemeentelijk beleid als bedoeld in de paragrafen 2 en 3 van de 
Handreiking is vastgesteld, is conform de Handreiking de normstellingsystematiek van de 
Circulaire industrielawaai (paragraaf 4 van de Handreiking) gevolgd. 

In de Circulaire wordt voor een landelijke omgeving een richtwaarde geadviseerd van 
Ur, LT (Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau) van 40 dB(A) voor de dagperiode (07.00 
tot 19.00 uur), LAr, LT 35 dB(A) voor de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) en LAr, L T 30 
dB(A) voor de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). 
Indien niet aan de richtwaarde voor het LAr, LT kan worden voldaan dan mag een hogere 
waarde worden toegestaan tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid ter plaatse 
van genoemde woning, mits is onderzocht welke maatregelen en voorzieningen 
redelijkerwijs verlangbaar zijn om het geluid zoveel mogelijk te reduceren. 

In de van toepassing zijnde milieuvergunning (nr. 05-026) zijn de geluidsgrenswaarden 
gesteld ter plaatse van de gevel op de dichtstbijgelegen woning van derden (woning 
gelegen aan Oosterringweg 38), deze bedragen: 

• Een (LAeq) van 40 dB(A) gedurende de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur); 
• Een (LAeq) van 35 dB(A) gedurende de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur); 
• Een (LAeq) van 30 dB(A) gedurende de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). 

Er is een indicatieve geluidsberekening uitgevoerd met betrekking tot de geluidsbelasting 
ter plaatse van de dichtstbijgelegen woning van derden. De indicatieve geluidberekening 
heeft betrekking op de vergunde activiteiten binnen de inrichting inclusief de aanvraagde 
verandering van activiteiten binnen de inrichting. 
Uit deze indicatieve geluidberekening (vergund + verandering) blijkt dat aan de gestelde 
geluidsnormen zoals opgenomen in de van toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 05-
026) wordt voldaan. 

In onderhavig besluit worden als waarborg geluidvoorschriften opgenomen 
(doelvoorschriften) dat de aangevraagde verandering niet leidt tot overschrijding van de 
gestelde geluidsgrenswaarden zoals opgenomen in de van toepassing zijnde Wm-
vergunning (nr. 05-026) voor het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L^LT) 
respectievelijk het maximale geluidniveau (LAmax)-

Conclusie: de aangevraagde vergunning hoeft niet te worden geweigerd in het belang 
van de bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor 
het milieu met betrekking tot het aspect geluid. 

Ad.2. 
Bodem. 
De relevante aangevraagde verandering binnen de inrichting met betrekking tot het 
aspect bodem betreft de aanleg van een mestzak. 

Voor de beoordeling van het risico op bodemverontreiniging is de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) gehanteerd. Dierlijke meststoffen zijn in de NRB aangemerkt 
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als bodembedreigende stof. Voor de aanleg van een mestzak zijn de richtlijnen 
mestbassins 1992 van toepassing. Tesamen met het Bouwbesluit geven deze richtlijnen 
de bepalingen weer waar een mestopslag aan moet voldoen. 

De vooropslag, drijfmest, tussenopslag en na-opslag vallen onder de werkingssfeer van 
het Besluit mestbassins milieubeheer. Het Besluit mestbassins milieubeheer schrijft voor 
dat de vooropslag, tussenopslag en na-opslag moeten zijn uitgevoerd conform de 
bepalingen van de Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992). In deze richtlijnen zijn 
bodembeschermende voorzieningen voorgeschreven zodat een voldoende 
bodembeschermingniveau wordt gegarandeerd. 

Besluit mestbassins milieubeheer is niet van toepassing op het bewaren van dunne mest 
wanneer beluchting, geforceerde vergisting of een andere be- of verwerking van dunne 
mest plaatsvindt, behoudens mengen of roeren. 
Om conform Wet milieubeheer de grootst mogelijke bescherming te bieden voor zover dit 
redelijkerwijs geëist kan worden, is de Richtlijn mestbassins 1992 (RM 1992) ook van 
toepassing verklaard op de opslag van mest in de mestvergister. 

Conclusie: de aangevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang 
van de bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor 
het milieu verbandhoudend met bodemverontreiniging, de voorschriften van de 
richtlijnen mestbassins 1992 bieden voldoende waarborg om de nadelige gevolgen te 
voorkomen. 

Ad. 3. 
Geur. 
De relevante aangevraagde verandering binnen de inrichting betreft de plaatsing van 2 
extra WKK 's installaties in de aardappelen/uien bewaarloods en de plaatsing van een 
mestzak. Voor wat betreft de mestzak wordt verwezen naar de aanvraag, zie 
bijgevoegde Kiwa-certificaat waaruit blijkt dat de mestzak voldoet aan de gestelde 
(technische) eisen. 

De factoren die verder een rol spelen bij het ontstaan van geuremissies zijn: 
• de aard van de aangevoerde co-substraten; 
• de mate van versheid van de aangevoerde co-substraten; 
• de omvang van de opslag van het co-substraat; 
• de verblijftijd in de opslagplaats; 
• de mate van afscherming naar de buitenlucht. 

Het mestvergistingproces. 
Wat betreft het mestvergistingproces wordt vermeld dat dit een geheel gesloten proces 
betreft. De procesonderdelen waarin biogas aanwezig is, dienen gesloten te zijn 
uitgevoerd. Dit geldt voor de vooropslag, de mestvergister, de biogasopslag, de 
warmtekrachtinstallatie, de na-opslag, de eventuele extra voorzieningen voor 
mestscheiding of indamping van de mest en de overige onderdelen van het systeem 
(leidingennetwerk, besturingsinstallatie). 
Omdat de mestvergistinginstallatie gesloten is zal er bij een normale bedrijfsvoering geen 
ammoniak- of geuremissie plaatsvinden. 

De op- en overslag van co-substraat (co-product) en de aard van de aangevoerde co-
substraten (=co-producten). 
De bovenstaande paragraaf m.b.t. het mestvergistingproces is ook van toepassing op co
vergisting. De op- en overslag van het co-substraat mag geen geuroverlast veroorzaken 
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naar de omgeving. De opslag van co-substraten betreft: de opslag van maïs in een 
gleufsilo (nr. 30) op bijbehorende tekening, de opslag van co-producten in een 4-tal 
tanks (nr. 20 en 21) en los gestort in bewaarloods (nr.19). 
Uitgangspunt is dat de co-producten bestaan uit stoffen afkomstig van de zogenaamde 
positieve/ witte lijst. Er mogen geen andere stoffen worden gebruikt als co-product voor 
het mestvergistingproces. Het gestelde voorschrift 4.12 behorende bij de van toepassing 
zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) waarin wordt verwezen naar de toegestane co
producten, is tevens van toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 

Daarnaast wordt voorschrift 4.13 behorende bij Wm-vergunning (nr. 05-026) tevens van 
toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 

Gedurende de opslag kunnen de organische materialen onder invloed van temperatuur 
en tijd gaan broeien en fermenteren. Bij de opgeslagen co-substraten kunnen 
geuremissies ontstaan die tot overlast kunnen leiden. 
Wat betreft de opslag van maïs in de gleufsilo en de opslag van de co-producten in de 
kunststof opslagtanks en in bewaarloods nr. 19 wordt een doelvoorschrift (voorschrift C) 
opgenomen in onderhavige vergunning, als waarborg dat de opslag niet zal leiden tot 
geuroverlast naar de omgeving. 

De toevoer van vloeibare co-vergistingsproducten vindt plaats vanuit de vacuümtank van 
een vrachtwagen, die in een gesloten systeem is aan te sluiten op een vergistingstank 
voorzien van adequate aan- en afslultsystemen. Hiermee wordt de emissie afkomstig van 
het co-substraat (geur) en emissies afkomstig van de vergister (geur en ammoniak) 
voorkomen. 

Affakkelinstallatie: 
Er is al een mobiele affakkelinstallatie vergund (middels de Wm-vergunning (nr. 05-026)) 
In onderhavige vergunningaanvraag is wederom de mobiele affakkelinstallatie 
aangegeven. In de reguliere bedrijfssituatie (bij normaal goed afgesteld vergistingproces) 
wordt er geen gebruik gemaakt van deze affakkelinstallatie. De affakkelinstallatie is 
bedoeld voor uitzonderlijke noodsituatie 's wanneer er zich een overdruk voordoet in de 
mestvergisters. 
De overdruk in de mestvergisters kan door handmatig ingrijpen in het geautomatiseerd 
proces: door de toevoer van co-producten te verminderen en/of het inschakelen van een 
WKK-installatie afnemen waardoor de affakkelinstallatie niet zal worden gebruikt. De 
vergunninghouder heeft aangegeven dat de affakkelinstallatie binnen 4 uur aanwezig is 
binnen de inrichting. 

Conclusie: 
De aangevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang van de 
bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu 
verbandhoudend met het milieuaspect geur. 

Ad. 4. 
Het energie(verbruik) van de inrichting. 
In de aanvraag is aangegeven wat het elektriciteit,- en waterverbruik van voorgaande 
jaren bedraagt. Het elektriciteitsverbruik bedraagt circa 500.000 kWh (gewijzigd) en het 
verbruik van leidingwater circa 200 m 3 (ongewijzigd). Het leidingwater wordt 
voornamelijk gebruikt voor het aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen. 

Voor wat betreft het stellen van voorschriften voor het energieverbruik van de inrichting, 
is er op 21 maart 2000 een beleidsregel vastgesteld (Nota " Energievoorschriften in de 
milieuvergunning"). Op grond van deze beleidsregel dient bij inrichtingen met een 

- 8 -



- 8 -

jaarlijks energieverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 kubieke meter 
gas voorschriften in de milieuvergunning te worden opgenomen met betrekking tot het 
energieverbruik. 

Wat betreft het energieverbruik van de gehele inrichting wordt opgemerkt dat hoewel het 
energieverbruik van de inrichting hoger is dan de gestelde drempelwaarde in de 
beleidsregel, de vergunde activiteiten juist zorgen voor energie opwekking (elektriciteit 
en warmte worden opgewekt). 
Geprognosticeerd is dat er op jaarbasis circa 8.500.000 kWh elektriciteit opgewekt kan 
worden. Deze elektriciteit wordt voor een deel zelf gebruikt, het overige deel 8.000.000 
kWh wordt teruggeleverd aan het openbare net. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat de vier WKK 's warmte opleveren. Deze warmte wordt 
voor een deel gebruikt om de mest op temperatuur te houden (noodzakelijk voor een 
goed gistingsproces); de resterende warmte wordt gebruikt voor ruimteverwarming en 
voor verwarming van het glastuinbouwbedrijf van de buurman. 
Hiermee wordt het rendement van de WKK installatie volledig benut. Eisen stellen aan 
het rendement van de WKK's is hiermee dan ook overbodig geworden. 

Er is geen aanleiding aanwezig om verdere energiebesparende maatregelen of 
voorzieningen voor te schrijven. 
Wel is in de van toepassing zijnde milieuvergunning (nr. 05-026) een voorschrift 
opgenomen (registratieverplichting voor het daadwerkelijke elektriciteit,- propaan,- en 
waterverbruik van de gehele inrichting). Deze registratieverplichting geldt voor de gehele 
inrichting inclusief de aangevraagde verandering. 

Conclusie: De aangevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang 
van de bescherming van het milieu vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor 
het milieu verbandhoudend met het energieverbruik van de inrichting. 

Ad. 5. 
Lucht. 
Emissie bij een warmtekrachtinstallatie 
Bij vrijwel alle mestvergistinginstallaties wordt zowel warmte als elektriciteit opgewekt 
door toepassing van een warmtekrachtinstallatie. In Nederland past men meestal 
gasmotoren toe, die werken volgens het Otto-principe, net als benzinemotoren. In 
Duitsland wordt ook veel gebruik gemaakt van gasgestookte dieselmotoren, zogenaamde 
Zündstrahlermotoren. 

Stikstofoxiden 
Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (Bees-B) stelt eisen aan de 
uitstoot van stikstofoxiden van warmtekrachtinstallaties werkend met een zuigermotor 
gestookt op gasvormige brandstoffen zoals biogas. De hoogte van de opgelegde norm 
hangt af van het asvermogen van de zuigermotor, en het jaar waarop de zuigermotor in 
de inrichting geplaatst is. Deze normen hebben een directe werking en hoeven niet 
opgenomen te worden in de Wm-vergunning. Het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) is 
niet van toepassing omdat het biogas niet ontstaat door een 'thermisch' proces (waarbij 
mogelijk schadelijke stoffen zouden worden geproduceerd, zoals bij afvalverbranding), 
maar door een bacteriologisch proces bij atmosferische omstandigheden. 

Bij toepassing van een 'nieuwe' zuigermotor waarvan het asvermogen meer bedraagt 
dan 50 kW, geldt een norm van 140 g/GJ, vermenigvuldigd met eendertigste van het 
motorrendement. Omdat de emissie-eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden direct 
werkend zijn mogen deze niet worden opgenomen in de voorschriften en kan worden 
volstaan met een verwijzing naar Bees-B. Advies over de toepassing van 
controlemetingen is te vinden in de toelichting "Onderhoud en inspectie". - 9 -
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Ziva ve/wa terstof 
Het in het biogas aanwezige zwavelwaterstof wordt in de warmtekracht-installatie 
omgezet in zwaveloxiden. 
Om de uitstoot van zwaveloxiden te beperken is het Besluit zwavelgehalte brandstoffen 
1974 opgesteld. Dit besluit stelt dat het verboden is als brandstof te gebruiken 'andere 
brandstoffen, vast, vloeibaar of gasvormig, met een zwavelgehalte van meer dan 1,2 %'. 
Zwavelwaterstof is corrosief en tast de warmtekrachtinstallatie aan. Om deze corrosie en 
de emissie van zwaveloxiden te vermijden dient het zwavelwaterstof uit het biogas te 
worden verwijderd. Leveranciers van gasmotoren geven over het algemeen alleen 
garantie op de motor indien het zwavelwaterstofgehalte onder 500 ppm wordt gehouden, 
dit is 0,05 volumeprocent of 0,1 massaprocent zwavel (1). Hiermee wordt aan de eisen 
voldaan gesteld in Besluit zwavelgehalte brandstoffen. 
Bij moderne mestvergisters wordt het zwavelwaterstof bijna uitsluitend via biologische 
ontzwaveling verwijderd. Door middel van bacteriën in de biogashouder wordt het 
zwavelwaterstof omgezet in elementair zwavel en water. Met een geringe luchtinjectie in 
de biogashouder (4-6% van de biogasproductie) is het mogelijk om tot 95% van de 
zwavelwaterstof te verwijderen. In de praktijk blijkt dat de resulterende zwavelwaterstof 
concentratie bij mestvergisters na biologische ontzwaveling tussen de 50 en 300 ppm is, 
hetgeen ruim binnen de eisen van de motorfabrikanten ligt. De gemiddelde concentratie 
zwavelwaterstof in het gereinigde biogas ligt onder de 250 ppm. 
Hierbij wordt aangesloten bij de dagelijkse praktijk, waarbij het zwavelwaterstofgehalte 
regelmatig wordt gecontroleerd. Continue meting van het zwavelwaterstofgehalte is 
echter niet noodzakelijk. 
Om te waarborgen dat het zwavelwaterstofgehalte onder de gestelde norm 250 ppm blijft 
worden de gestelde voorschriften van de van toepassing zijnde Wm-vergunning nr. (05-
026) van toepassing verklaard voor de aangevraagde verandering. 
In de van toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) is een eis opgenomen van 
maximaal 250 ppm. 

Zwaveloxiden 
De concentratie zwaveloxiden hangt direct samen met de hoeveelheid zwavelwaterstof in 
het biogas. In de bijzondere regeling van de NeR is aangegeven dat de concentratie van 
zwaveloxiden bij mestverwerkende inrichtingen niet meer mag bedragen dan 35 mg/m 3 , 
uitgaand van een aardgasgestookte installatie. Echter omdat de gasmotor niet wordt 
gestookt op aardgas mag niet worden getoetst aan deze emissie-eis. De algemene NeR-
emissie-eis voor zwaveloxiden is 50 mg/m 3 voor continue processen, aanbevolen als de 
ongereinigde grensmassastroom 2 kg/uur of meer bedraagt. Deze grensmassastroom 
wordt zelfs bij grotere vergistingsinstallaties niet gehaald (2). Derhalve kan de toetsing 
voor zwaveloxiden aan de algemene NeR emissie-eis achterwege blijven. Bovendien 
worden er reeds eisen gesteld aan het gehalte zwavelwaterstof in het gereinigde biogas. 

Koolmonoxide 
Net als bij verbranding van aardgas of andere brandstoffen komen bij een goed 
afgestelde gasmotor op biogas minimale hoeveelheden koolmonoxide vrij . Grotere 
hoeveelheden komen alleen vrij bij een onvolledige verbranding. 
Uitgaande van een juiste afstelling van de gasmotor wordt een optimale 
verbrandingsverhouding tussen biogas en lucht bewerkstelligd en kan een goed 
verbrandingsproces worden gegarandeerd. Zodoende zal er sprake zijn van een 
nagenoeg volledige verbranding van het biogas. 
De juiste afstelling over het onderhoud van de warmtekrachtinstallatie, waar de 
gasmotoren deel van uitmaakt is gewaarborgd in de van toepassing zijnde Wm-
vergunning (nr. 05-026) er zijn voorschriften opgenomen deze worden van toepassing 
verklaard voor onderhavige vergunning. Het is daarom niet nodig om emissie-eisen in de 
vergunning op te nemen. 
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Emissies van andere gassen 
Bij verbrandingsinstallaties worden soms eisen gesteld aan de uitstoot van andere 
stoffen. In het geval van mestvergistinginstallaties met zuigermotor is dit in dit geval 
nodig. Dit wordt hieronder toegelicht. Uit aanvraag en vergunning moet duidelijk blijken 
dat genoemde stoffen onder de grenswaarden en concentratie-eisen in de NeR blijven. 
Dit is het uitgangspunt bij de vergunningverlening. Als er zich onvoorziene emissies 
voordoen, zal er worden gehandhaafd op afwijking van de aangevraagde en vergunde 
situatie. 

Ammoniak 
Ammoniak wordt in het biogas vrijwel volledig omgezet in stikstofoxiden. De emissie van 
stikstofoxiden wordt geregeld in Bees-B. Het is daarom niet nodig een emissie-eis aan 
ammoniak te stellen in relatie tot de uitstoot van afgassen. 

Stof 
Mestvergisting vindt plaats in een waterige omgeving. Derhalve bevat het biogas geen 
stof en is het niet nodig een emissie-eis op te stellen. 

VOS (Vluchtige Organische Stoffen) 
Vluchtige Organische Stoffen, ofwel hogere koolstofverbindingen ( C x H y ) , worden niet of 
nauwelijks gevormd in het biogasproductieproces. Eventuele sporen van VOS in het 
biogas zullen grotendeels worden verbrand in de gasmotor. Het is dus niet nodig emissie-
eisen te stellen. 

Waterstofchloride 
De mest bevat chloride opgelost in water. Tijdens het vergistingproces komt er geen 
chloride in het biogas terecht. 

Dioxines 
Dioxines ontstaan bij specifieke omstandigheden, zoals bij onvolledige verbranding bij 
een temperatuur tussen 250 en 450 0 C . 
Er zijn geen aanwijzingen dat er kans is op de vorming van dioxines bij verbranding van 
biogas in mestvergistinginstallaties. 

Metalen 
Zware metalen zoals kwik, cadmium en titanium komen niet voor in biogas. Ook is het 
niet nodig een eis te stellen aan de som van zware metalen zoals deze soms worden 
gesteld bij verbranding van vervuilde stromen. 
(1) Het Besluit Zwavelgehalte Brandstoffen geeft niet aan of de eis volumeprocenten of 
massa procenten betreft. In beide gevallen wordt echter voldaan aan de gestelde emissie-
eis. 
(2) Maximaal 250 ppm zwavelwaterstof (H2S) komt na verbranding overeen met een 
vracht van dit is 0.7 gram S O x (berekend als SO2) per m 3 /b iogas. Bij een gasproductie 
van 90 m 3 per uur, is dat 67 gram S O x . Dit is beduidend lager dan de grensmassastroom 
van 5 kg/uur. 

Conclusie; de gevraagde vergunning behoeft niet te worden geweigerd in het belang van 
de bescherming van het mil ieu, vanwege het ontstaan van nadelige gevolgen voor het 
milieu verbandhoudend met het aspect lucht. 

Ad. 7. 
De externe veiligheid. 
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Brandveiligheid. 
In onderhavige vergunning worden de voorschriften 6.1 t/m 6.7 behorende bij de van 
toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) m.b.t. de locatie/ 
bereikbaarheid/onderhoud van de aanwezige brandblusmiddelen tevens van toepassing 
verklaard voor onderhavige vergunning. 

Explosieveiligheid. 
Op grond van de met Richtlijn NPR 7910-1 'Gevarenzone-indeling met betrekking tot 
ontploffingsgevaar' bepaalde gevarenzone-indeling zijn, waar nodig, voorschriften 
opgenomen om elektrische apparatuur explosieveilig uit te voeren. 

Onderhoud en inspectie. 
In onderhavige vergunning worden de voorschriften behorende bij de van toepassing 
zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) betreffende: het onderhoud en inspectie van de 
mestvergister, biogasopvang en de warmtekrachtinstallatie tevens van toepassing 
verklaard voor onderhavige vergunning. 

Opslag biogas. 
Het vrijkomend biogas bij de vergisting wordt opgeslagen onder zeil (kunststoffolie) dat 
gasdicht is afgesloten op de randen van de mestvergisters. De opslagen bevatten een 
niveaumeter, die bij een bepaald maximum de gasmotor automatisch opstart of op een 
hoger vermogen schakelt. De opslag van biogas is vrijwel drukloos (0,1 bar) en mede 
daardoor is het brand- en explosierisico beperkt. De veiligheidsafstand bij dit soort 
opslagen in acht moet worden genomen bedraagt ongeveer 10 meter. In onderhavige 
vergunning wordt dan ook voorschrift 10.1 behorende bij de van toepassing zijnde Wm-
vergunning (nr. 05-026) tevens van toepassing verklaard voor onderhavige vergunning. 
In de opslag zijn geen ontstekingsbronnen aanwezig. Mocht er een teveel gas worden 
geproduceerd (in uitzonderlijke bedrijfssituaties) waarbij het gas niet kan worden 
afgevoerd naar de gasmotoren, dan wordt het gas conform de eisen afgevoerd naar de 
affakkelinstallatie. De affakkelinstallatie moet voldoen aan de gestelde 
eisen/voorschriften 9.1 t/m 9.9 behorende bij de toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 
05-026). 

Ontwerp-besluit 
Gelet op het voorgaande hebben wij, met inachtneming van de bepalingen van de Wm en 
Awb, besloten om: 
1. gevraagde vergunning te verlenen onder het stellen van de opgenomen en de van 

toepassing verklaarde voorschriften in onderhavig besluit; 
2. de voorschriften m.b.t. Bodem (voorschriften 2.1 en 2.2); Opslag co-substraten 

(voorschriften 4.12 en 4.13 en voorschrift 11.1)); Afval en Afvalwater (voorschriften 
4.1 t/m 4.13) W.K.K.-installaties (voorschriften 8.1 t/m 8.7) en Mestvergisting- en 
Fakkelinstallatie (voorschriften 9.1 t/m 9.10) en de mestvergisters (de voorschriften 
12.1 t/m 12.5) behorende bij de van toepassing zijnde Wm-vergunning (nr. 05-026) 
ook van toepassing verklaren voor onderhavige vergunning; 

3. aanvraag met daarbij behorende bescheiden deel uitmaakt van het besluit op de 
aanvraag, voor zover de voorschriften niet anders bepalen; 

4. De voorschriften m.b.t. Geluid en Geur op te nemen: 

Voorschrift A: 
Het geluidsniveau, veroorzaakt door de aangevraagde verandering (o.a. het plaatsen van 
2 WKK installaties en het plaatsen van een mestzak en 2 ventilatoren ) mag niet leiden 
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tot een verhoging van het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (Lar,LT) van de gehele 
inrichting zoals genoemd in voorschrift 3.1 behorende bij de van toepassing zijnde 
milieuvergunning (nr. 05-026). 

Voorschrift B: 
Onverminderd het gestelde in voorschrift 3.2 behorende bij de van toepassing zijnde 
milieuvergunning (nr. 05-026) mag het maximale geluidniveau (LAmax), veroorzaakt 
door in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van in de inrichting 
uitgevoerde activiteiten, gemeten in de meterstand "Fast" (tijdsconstante l/8s) op de in 
voorschrift 3.1 behorende bij de van toepassing zijnde milieuvergunning (nr. 05-026) 
genoemde plaatsen, niet meer bedragen dan: 
- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur; 
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur; 
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur. 

Voorschrift C: 
De installaties binnen de inrichting moeten zodanig worden onderhouden en worden 
gedreven, dat deze buiten de inrichting geen onaanvaardbare geuroverlast veroorzaken. 
Minimaal moeten de volgende geurbeperkende maatregelen worden genomen: 

• De opslag van de co-producten vindt plaats in afgesloten (kunststof) opslagtanks 
en op een (afgedekte) sleufsilo en als bulk in een goed geventileerde 
bewaarloods; 

• Het lossen van vochtige co-producten dient plaats te vinden via een gesloten 
slangverbinding tussen vrachtwagen en opslagtank; 

• Gemorste co-substraten moeten na het lossen direct worden opgeruimd; 
• De co-substraten dienen kort te worden opgeslagen om eventuele geurhinder te 

beperken. ^ 

burgemeester en wethouders. 

E.G. de Vries 
manager van de eenheid Realisatie en beheer 

Zienswijzen 
Voor de mogelijkheid om over het ontwerp-besluit een schriftelijke of mondelinge 
zienswijze naar voren te brengen, wijzen wij u op de betreffende tekst in bijgevoegde 
kennisgeving. 
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WET MILIEUBEHEER 

Openbare kennisgeving 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maakt, gelet op 
artikel 3:18, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. 

Besluit 
Maatschap Peters heeft op 9 februari 2009 een aanvraag om een vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer ingediend voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf met 
biogasinstallatie, gelegen aan Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Op 1 september 2009 
heeft het college besloten de gevraagde vergunning te verlenen. De aanvraag omvat 
o.a.: de plaatsing van 2 extra WKK-installaties en het plaatsen van een mestzak (6.300 
m 3 ) . 

Het besluit is ten opzichte van het ontwerp daarvan inhoudelijk ongewijzigd 

Ter inzage 
Het besluit en de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage met ingang van 3 september 2009 bij loket 
woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord, tijdens werkdagen op maandag tot 
en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

Beroep 
Met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is 
gelegd staat gedurende zes weken beroep open bij de Raad van State, afdeling 
bestuursrechtspraak voor belanghebbenden. 

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de hiervoor genoemde termijn van zes 
weken is afgelopen. Als echter gedurende deze termijn beroep is ingesteld en een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, dan treedt dit besluit in werking op het 
moment dat de Raad van State op dat verzoek heeft beslist. Wanneer voor het oprichten 
of veranderen van de inrichting naast een milieuvergunning tevens een bouwvergunning 
op grond van de Woningwet nodig is, dan treedt dit besluit niet eerder in werking dan 
nadat de bouwvergunning is verleend. 

Het beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling 
bestuursrechtspraak. Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. 
Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

peters 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar eerst voor ter inzagelegging naar VERG (Wakker) 
Publiceren in de Flevopost d.d. 3 juni 2009 

WET MILIEUBEHEER 

Openbare kennisgeving 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maakt, gelet op 
artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. 

Ontwerp-besluit 
Maatschap Peters heeft op 9 februari 2009 een aanvraag om een vergunning ingevolge 
de Wet milieubeheer ingediend voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf met 
biogasinstallatie, gelegen aan Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Het ontwerp van het te 
nemen besluit op de aanvraag is opgesteld met als strekking de gevraagde vergunning te 
verlenen. De aanvraag omvat o.a.: de plaatsing van 2 extra WKK-installaties en het 
plaatsen van een mestzak (6.300 m 3 ). 

Ter inzage 
Het ontwerp-besluit en de daarop betrekking hebbende relevante stukken liggen voor 
een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van 4 juni 2009 bij loket 
Woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord, tijdens werkdagen op maandag tot 
en met vrijdag van 08.30 - 12.30 uur. 

Zienswijzen 
Binnen zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-besluit ter inzage is 
gelegd, kan een ieder bij het college van burgemeester en wethouders van 
Noordoostpolder schriftelijke of mondelinge zienswijzen over het ontwerp-besluit naar 
voren brengen. Degene die zienswijzen naar voren brengt, kan verzoeken zijn/haar 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken, waarna zal worden beoordeeld of er reden 
is dit verzoek te honoreren. 

Tegen de uiteindelijke beslissing op de vergunningaanvraag kan alleen beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden, die niet verweten kunnen worden geen zienswijzen 
naar voren te hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerp. 

09-004d 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar eerst voor ter inzagelegging naar VERG (GrevenjM 
Afschrift aan: -

De heer J.P.A. Peters 
Oosterringweg 39 
8315 PS LUTTELGEEST 

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 
V06-020 

Datum 
7 november 2006 

Onderwerp 
besluit inzake een 
verklaring op melding ex 
artikel 8.19 van de Wm 

Geachte heer Peters, 

Bijlagen 

div. 

Iniichtingen 
H.A.B. Bos, 63 33 02 

Op 13 oktober 2006 heeft u een melding ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bij ons 
ingediend voor een verandering van de inrichting, gelegen aan Oosterringweg 39 te 
Luttelgeest. 

Aan de melding is een procedure gekoppeld. Voordat de verandering mag worden 
verwezenlijkt moet u beschikken over een rechtsgeldige schriftelijke verklaring van ons 
dat de melding is geaccepteerd. De verklaring is rechtsgeldig als deze in werking is 
getreden, dat wil zeggen zes weken na bekendmaking van de verklaring aan de 
vergunninghouder, tenzij verzocht is om voorlopige voorziening dan treedt de verklaring 
pas in werking nadat op het verzoek is beslist. 

Bijgaand treft u het besluit (verklaring) inzake de melding aan. Tegen de akkoord
verklaring kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking ervan (aan 
vergunninghouder) bezwaar en vervolgens beroep instellen. Tevens kan gedurende de 
bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor nadere 
informatie over de procedure (en termijnen) verwijzen wij u naar bijgaand besluit inzake 
de verklaring. 

In de bijlage treft u voorts een exemplaar van de melding aan die bestemd is voor uw 
administratie. 

Hoogachtend, 
het college van bi 
namens het 

gemeester en wethouders van Noordoostpolder, 

manager van de eenheid realisatie en beheer 

/ 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar voor terinzagelegging naar VERG (Greven) 
Publiceren in de Noordoostpolder d.d. 9 november 2006 

WET MILIEUBEHEER 

Openbare kennisgeving 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maakt, gelet op 
artikel 8.19 van de Wet milieubeheer (Wm) en de bepalingen van de Algemene wet 
bestuursrecht, het volgende bekend. 

Besluit 
Op 13 oktober 2006 heeft de heer J.P.A. Peters een melding ex artikel 8.19 van de Wm 
ingediend voor het veranderen van de inrichting gelegen aan Oosterringweg 39 te 
Luttelgeest. De verandering betreft het opwekken van extra stroom middels vergisting. 
Voorts voldoet de verandering aan de (overige) gestelde voorwaarden in voornoemd 
artikel. Wij hebben derhalve op 7 november 2006 besloten de voorgenomen verandering 
akkoord te verklaren en de melding (nr. V06-020) te accepteren. 

Ter inzage 
Het besluit inzake de verklaring, de melding en overige stukken liggen voor een ieder 
gedurende zes weken na bekendmaking aan vergunninghouder ter inzage, bij loket 
woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord, tijdens werkdagen van 
08.30 - 12.30 uur. 

Bezwaar en beroep 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, daartegen bij ons een bezwaarschrift indienen en 
wel binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit aan de 
vergunninghouder. Een belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan 
tevens de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA DEN HAAG, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de 
onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel voor betrokkene meebrengt. 
Aan de indiening van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is 
beslist. Na de beslissing op een bezwaarschrift (heroverweging van het besluit) kunnen 
belanghebbenden vervolgens beroep instellen bij voornoemde Afdeling. 

V06-020a 



Archief gemeente Noordoostpolder 
Afschrift aan: VERG (opbouw werkarchief); 
c.a.-exemplaar voor terinzagelegging naar VERG (Greven) 

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 

WET MILIEUBEHEER 

Nr. V06-020 

Besluit van burgemeester en wethouders 

Melding Wet milieubeheer 
Op 13 oktober 2006 heeft de heer J.P.A. Peters een melding ex artikel 8.19 van de Wet 
milieubeheer (Wm) ingediend voor het veranderen van de inrichting, gelegen aan 
Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

De voorgenomen verandering heeft betrekking op het middels vergisting in de 
biogasinstallatie opwekken van extra stroom van circa 3 naar 9 miljoen kWh per jaar. 
Voor de installatie is op 30 juni 2006 een melding ex artikel 8.19 van de Wm gedaan, 
waarop op 11 juli 2006 is besloten de gemelde verandering voor akkoord te verklaren. 

Op 28 maart 1996 is voor de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 
vergunning verleend (nr. 05-026) voor een akkerbouwbedrijf en vergistingsinstallaties 
voor het verbranden van vrijkomend biogas ten behoeve van stroomopwekking. 

Overwegingen 
De vergunninghouder heeft bij de melding de nodige gegevens over de voorgenomen 
verandering van de inrichting verstrekt, zodat een goede beoordeling mogelijk is. 

Beoordeeld is of er sprake is van een verandering ten aanzien waarvan bij de 
voorbereiding van besluiten terzake, een milieueffectrapport had moet worden gemaakt, 
indien de verandering vergunningplichtig zou zijn geweest. Voor dergelijke veranderingen 
geldt de meldingsregeling niet (artikel 8.19, derde lid, van de Wm). In de onderhavige 
situatie behoeft echter geen milieueffectrapport te worden opgesteld. 

De voorgenomen verandering van de inrichting moet voorts voldoen en voldoet aan de 
volgende criteria (genoemd in de aanhef en onderdeel a, b en c, van artikel 8.19, tweede 
lid, van de Wm) om een akkoordverklaring te kunnen verstrekken, namelijk: 
1. de verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende 

vergunning of daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar de verandering 
leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting 
ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag 
veroorzaken; 

2. de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 
verleend; 

3. het voornemen tot het uitvoeren van de verandering is door de vergunninghouder 
schriftelijk overeenkomstig artikel 8.19, zevende lid, onder a, van de Wm, aan ons 
gemeld; 

4. de verandering geeft geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 
8.25 van de Wm. 

Termijnen 
Het besluit inzake de verklaring is op 8 november 2006 (binnen de wettelijke termijn na 
ontvangst van de melding) aan de vergunninghouder bekendgemaakt. Aangezien positief 
wordt besloten, wordt de verklaring gepubliceerd en wel in het huis-aan-huisblad 
"De Noordoostpolder" van 9 november 2006 (binnen de wettelijke termijn van twee 
weken na bekendmaking van de verklaring aan vergunninghouder). 

- 2 -
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Besiuit 
Gelet op het voorgaande hebben wij, met inachtneming van de bepalingen van de Wm, 
besloten te verklaren dat de voorgenomen verandering voldoet aan de aanhef en 
onderdeel a, van artikel 8.19, tweede lid, van de Wm en de verandering geen aanleiding 
geeft tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wm. 

Emmeloord, 7 november 2006 
Verz. d.d.: 7 ^QV 2006 
Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, 
n a m ensTbet co Weg é;» 

TjTdë Vries 
manager van de eenheid realisatie en beheer 

Bezwaar- en beroepsmogeli jkheid 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, daartegen bij ons een bezwaarschrift indienen en 
wel binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit aan de 
vergunninghouder. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en o.a. de volgende 
gegevens bevatten (anders kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard): 
naam en adres bezwaarde; de dagtekening van het bezwaarschrift; een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. 
Een belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan tevens de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN 
HAAG, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke 
uitvoering van het besluit onevenredig nadeel voor betrokkene meebrengt. Aan de 
indiening van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is 
beslist. Na de beslissing op een bezwaarschrift (heroverweging van het besluit) kunnen 
belanghebbenden vervolgens beroep instellen bij voornoemde Afdeling. 
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GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 

Nf. Afd. 
1 3 OKT 2006 

B.enW. 

Melding verandering van vergunningplich 

R A A D 

om advies 
ter kennisnem. 
ter afdoening 

(artikel. 8.19 Wet milieubeheer) 

Aan : Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder  
Postbus 155  
8300 A D EMMELOORD  
tel. 0527-633900  
fax 0527-617020  
e-mail: info(a)noordoostpolder.nl  
w w w . n o o r d o o s t p o l d e r . n l 

:ige inri^Mngntvancis^ 

Naam vergunninghouder .. 

J - m Postadres 

Postcode .<?3/-£..J?.5 Plaats .... 

TelefoonDSZ^.7.20ZU2.$. Telefax ...OSTZ.^.r. 2D.2.0.^. 

Naam inrichting . j W i ^ . . . . . X M . . . . ^ 

Aard van de inrichtin 

(toelichting: beschrijf de hoofdactiviteit: bijv. metaalbewerkend bedrijf, houtbewerkend 
bedrijf) 

Adres inrichting . . . . L ^.log.i^x^. 3>.<g 
Postcode . AUT...?..^ Plaats .. 

Telefoon O S l ^ ^ Z O Z M ^ r S . Telefax . . . a S T ^ i ^ S T . ' 

Kadastrale aanduiding inrichting: ^ t ? 1 - -

gemeente Noordoostpolder, hr. en sectie ..SJTT. 

Contactpersoon inrichting 

Datum 

Naam 

.U-m*ó.é 
ilAfdëa 

Plaats.. 

Handtekening 



Gegevens verandering t.o.v. de verleende vergunning(en) 
(toelichting: het moet gaan om een verandering die niet in overeenstemming is met de voor de 
inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden voorschriften, en niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting volgens de vergunning en de daaraan 
verbonden voorschriften mag veroorzaken. 

Beschrijf de verandering duidelijk. Bijvoorbeeld: 'het realiseren van een extra loods voor opsiag van 
gereed product' of 'het verplaatsen van de olietank naar de op tekening aangegeven lokatie'. Houd er 
ook rekeningen mee dat de verandering die u in deze melding beschrijft, eenduidig aan de vergunning 
gekoppeld moet kunnen worden. Als er bijvoorbeeld meerdere olietanks binnen het bedrijf aanwezig 
zijn, moet u aangeven op welke van deze tanks de verandering betrekking heeft. 

Voeg als bijlage een plattegrondtekening toe indien de wijziging betrekking heeft op veranderingen 
m.b.t. de inrichting van het terrein, zoals: het bouwen of slopen van bedrijfsruimten; het bij- of 
verplaatsen van installaties. 
Voeg eventuele nadere gevens zoals een akoestisch rapport of technische specificaties van een 
installatie (bijv.(bron)vermogens, capaciteit of (energie)verbruiksgegevens) ook als bijlage toe) 

6^. JJL . kmkUm.. ocu^... 3.0... j .UL/J^C. ..b^.... J J vmr.. di... OJUGJ^UTLJ 
.o&d.. JZL. had. ..CLL a&rg. ü%b^stMri*Ju.. ..(.^)ét^.Mh^.. ï.s 
^ . . f u f c j . . a ^ . . . ö ^ 
cp^aü.£^£e... .loui.L... da&fClCLïy... .c^ko.pp<dd.. A..... D.m.. CL&J-

Geef hierna aan op welke onderdelen van de verleende milieuvergunning(en) en de daaraan 
verbonden voorschriften wordt afgeweken, en vermeld ook waarom (of waaruit blijkt dat) de 
verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de 
inrichting volgens de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften mag veroorzaken. 

2.cL.... Jbou^a» -L ̂ ic.. .utoiW^i JZ^^JJ^ L 
ruJUtx^ 

Het tijdstip van inwerkingtreding van de voorgenomen verandering is 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar voor terinzagelegging naar VERG (Greven) 

ARCHIEFEXEMPLAAR 

De heer J.P.A. Peters 
Oosterringweg 39 
8315 PS LUTTELGEEST 

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk 
V06-014 

Inlichtingen 
H.A.B. Bos, 63 33 02 

Datum 
11 juli 2006 

Onderwerp Bijlagen 
besluit inzake een div. 
verklaring op melding ex 
artikel 8.19 van de Wm 

Geachte heer Peters, 

Op 30 juni 2006 heeft u een melding ex artikel 8.19 van de Wet milieubeheer bij ons 
ingediend voor een verandering van de inrichting, gelegen aan Oosterringweg 39 te 
Luttelgeest. 

Aan de melding is een procedure gekoppeld. Voordat de verandering mag worden 
verwezenlijkt moet u beschikken over een rechtsgeldige schriftelijke verklaring van ons 
dat de melding is geaccepteerd. De verklaring is rechtsgeldig als deze in werking is 
getreden, dat wil zeggen zes weken na bekendmaking van de verklaring aan de 
vergunninghouder, tenzij verzocht is om voorlopige voorziening dan treedt de verklaring 
pas in werking nadat op het verzoek is beslist. 

Bijgaand treft u het besluit (verklaring) inzake de melding aan. Tegen de akkoord
verklaring kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking ervan (aan 
vergunninghouder) bezwaar en vervolgens beroep instellen. Tevens kan gedurende de 
bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor nadere 
informatie over de procedure (en termijnen) verwijzen wij u naar bijgaand besluit inzake 
de verklaring. 

In de bijlage treft u voorts een exemplaar van de melding aan die bestemd is voor uw 
administratie. 

Hoogachtend, 
het college van 
namensfiét; 

rgemeester en wethouders van Noordoostpolder, 
ge, 

manader van de eenheid realisatie en beheer 



Archief gemeente Noordoostpoider 
c.a.-exemplaar voor terinzagelegging naar VERG (Greven) 
Publiceren in "De Noordoostpolder" d.d. 13 juli 2006 

WET MILIEUBEHEER 

Openbare kennisgeving 

ABCHIKYFMPLAAR 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maakt, gelet op artikel 
8.19 van de Wet milieubeheer (Wm) en de bepalingen van de Algemene wet 
bestuursrecht, het volgende bekend. 

Besluit 
Op 30 juni 2006 heeft de heer J.P.A. Peters een melding ex artikel 8.19 van de Wm 
ingediend voor het veranderen van de inrichting gelegen aan Oosterringweg 39 te 
Luttelgeest. De verandering betreft o.a. een extra vergistingssilo, het vergroten van de 
digestaatopslag en van een sleufsilo, het vergisten van mais-cosubstraat in plaats van 
bermmaaisel. Voorts voldoet de verandering aan de (overige) gestelde voorwaarden in 
voornoemd artikel. Wij hebben derhalve op 20 juni 2006 besloten de voorgenomen 
verandering akkoord te verklaren en de melding (nr. V06-014) te accepteren. 

Ter inzage 
Het besluit inzake de verklaring, de melding en overige stukken liggen voor een ieder 
gedurende zes weken na bekendmaking aan vergunninghouder ter inzage, bij loket 
woonomgeving in het gemeentehuis te Emmeloord, tijdens werkdagen van 08.30 - 12.30 
uur. 

Bezwaar en beroep 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, daartegen bij ons een bezwaarschrift indienen en 
wel binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit aan de 
vergunninghouder. Een belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan 
tevens de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA DEN HAAG, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de 
onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel voor betrokkene meebrengt. 
Aan de indiening van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is 
beslist. Na de beslissing op een bezwaarschrift (heroverweging van het besluit) kunnen 
belanghebbenden vervolgens beroep instellen bij voornoemde Afdeling. 



Archief gemeente Noordoostpolder 
c.a.-exemplaar voor terinzagelegging naar VERG (Greven) 

AWMEFEXFMPLAAR WET MILIEUBEHEER 

Nr. V06-014 

Besiuit van burgemeester en wethouders 

Melding Wet milieubeheer 
Op 30 juni 2006 heeft de heer J.P.A. Peters een melding ex artikel 8.19 van de Wet 
milieubeheer (Wm) ingediend voor het veranderen van de inrichting, gelegen aan 
Oosterringweg 39 te Luttelgeest. 

De voorgenomen verandering betreft o.a. een extra vergistingssilo, het vergroten van de 
digestaatopslag (vergiste mest + cosubstraten), het vergroten van een sleufsilo, het 
vergisten van mais-cosubstraat in plaats van bermmaaisel. Voor een overzicht van de 
veranderingen verwijzen wij naar het meldingsformulier (en toebehoren), ingeboekt 
onder V06-014. 

Op 28 maart 1996 is voor de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende 
vergunning verleend (nr. 05-026) voor een akkerbouwbedrijf en vergistingsinstallaties 
voor het verbranden van vrijkomend biogas ten behoeve van stroomopwekking. 

Overwegingen 
De vergunninghouder heeft bij de melding de nodige gegevens over de voorgenomen 
verandering van de inrichting verstrekt, zodat een goede beoordeling mogelijk is. 

Beoordeeld is of er sprake is van een verandering ten aanzien waarvan bij de 
voorbereiding van besluiten terzake, een milieueffectrapport had moet worden gemaakt, 
indien de verandering vergunningplichtig zou zijn geweest. Voor dergelijke veranderingen 
geldt de meldingsregeling niet (artikel 8.19, derde lid, van de Wm). In de onderhavige 
situatie behoeft echter geen miiieueffectrapport te worden opgesteld. 

De voorgenomen verandering van de inrichting moet voorts voldoen aan de volgende 
criteria (genoemd in de aanhef en onderdeel a, b en c, van artikel 8.19, tweede lid, van 
de Wm) om een akkoordverklaring te kunnen verstrekken, namelijk: 
1. de verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende 

vergunning of daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar de verandering 
leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting 
ingevolge de vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag 
veroorzaken; 

2. de verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is 
verleend; 

3. het voornemen tot het uitvoeren van de verandering is door de vergunninghouder 
schriftelijk overeenkomstig artikel 8.19, zevende lid, onder a, van de Wm, aan ons 
gemeld; 

4. de verandering geeft geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 
8.25 van de Wm. 

- 2 -
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Toetsing aan voornoemde criteria 

Ad 1. 
De voorgenomen verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting 
verleende vergunning. Beoordeeld is of de vergunning(voorschriften) toereikend is (zijn) 
om de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de voorgenomen 
verandering te ondervangen. De voor de beoordeling relevante milieuaspecten komen 
hierna aan de orde. 

Stankhinder 
De aan te houden afstand van de opslagen van mais-cosubstraten tot stankgevoelige 
objecten (zoals woningen van derden) dient op basis van jurisprudentie tenminste 50 
meter te zijn. Het dichtstbijzijnde stankgevoelig object, zijnde de woning aan 
Oosterringweg 38 ligt op een afstand van circa 90 meter tot de dichtstbijzijnde opslag in 
de inrichting. De voorgenomen verandering van de inrichting met betrekking tot de 
opslagen wijzigt daar niets aan. De onderlinge afstand is voldoende om stankhinder te 
voorkomen. 

De vergisting van mais-cosubstraten in plaats van bermmaaisel leidt niet tot een andere 
stankhinderbeoordeling. 

Bodemverontreiniging 
De gemelde wijziging in de opslag van maiscosubstraten moet volgens onze beleidsregel 
voldoen aan bodemrisicocategorie A van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. In 
de vergunning is dit vastgelegd. 

Externe veiligheid 
De afstand tot kwetsbare objecten ten opzichte van de opslagen is in de gemelde situatie 
en uitgaande van risicoberekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu ten aanzien van dergelijke opslagen nog steeds voldoende. 

Geconcludeerd kan worden dat de verandering niet in overeenstemming is met de van 
toepassing zijnde Wm-vergunning, maar dat de verandering niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge deze Wm-
vergunning en daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. 

Ad 2. 
De aard van de inrichting wijzigt niet. Er ontstaat geen andere inrichting dan waarvoor 
vergunning is verleend. 

Ad 3. 
De voorgenomen verandering is op 30 juni 2006, schriftelijk door vergunninghouder bij 
ons ingediend conform artikel 8.19, zevende lid, onder a, van de Wm. 

Ad 4. 
Er is geen aanleiding om de vergunning ambtshalve aan te passen. De beperkingen en 
voorschriften behorende bij de van toepassing zijnde Wm-vergunning bieden voldoende 
beschermingsniveau. 

De voorgenomen verandering voldoet aan de genoemde criteria zodat met een melding 
op grond van artikel 8.19, van de Wm kan worden volstaan. 
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Termijnen 
Het besluit inzake de verklaring is op 21 juni 2006 (binnen de wettelijke termijn na 
ontvangst van de melding) aan de vergunninghouder bekendgemaakt. Aangezien positief 
wordt besloten, wordt de verklaring gepubliceerd en wel in het huis-aan-huisblad 
"De Noordoostpolder" van 13 juli 2006 (binnen de wettelijke termijn van twee weken na 
bekendmaking van de verklaring aan vergunninghouder). 

Besluit 
Gelet op het voorgaande hebben wij, met inachtneming van de bepalingen van de Wm, 
besloten te verklaren dat de voorgenomen verandering voldoet aan de aanhef en 
onderdeel a, van artikel 8.19, tweede lid, van de Wm en de verandering geen aanleiding 
geeft tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wm. 

Emmeloord, 11 juli 2006 ^ ^ 2006 
verz. d.d.: 
het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, 
namens het college, 

'ae"eenheid realisatie en beheer 

Bezwaar- en beroepsmogelijkheid 
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende, wiens belang 
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, daartegen bij ons een bezwaarschrift indienen en 
wel binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van dit besluit aan de 
vergunninghouder. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en o.a. de volgende 
gegevens bevatten (anders kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard): 
naam en adres bezwaarde; de dagtekening van het bezwaarschrift; een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. 
Een belanghebbende die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan tevens de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN 
HAAG, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de onmiddellijke 
uitvoering van het besluit onevenredig nadeel voor betrokkene meebrengt. Aan de 
indiening van een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. 
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is 
beslist. Na de beslissing op een bezwaarschrift (heroverweging van het besluit) kunnen 
belanghebbenden vervolgens beroep instellen bij voornoemde Afdeling. 



Meldingsnr. \ J Q ^ - Q K i , 
v Mil ICinr S t n o i . H MILlSnr. — J S n o i . 

(deze beide nummers worden na ontvangst van de melding ingevuld door de gemeente) 

Meldingsformulier 

Verandering van een vergunningplicht 
Melding o.g.v. artikel 8.19 Wet milieubeheer 

Nr. Afd. 

3 0 JUNI 2008 
B.enW. 

Aan: Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder  
Postbus 155  
8300 AD EMMELOORD  
tel. 0527-633900  
fax 0527-617020  
e-mail: info@noordoostDolder.nl  
www.noordoostDolder.nl 

ge mn 

RAAD 

nem. 
ter afdoening 
bev. ontvangst 

• y: • • 

Deze melding wordt ingediend door: 
Naam inrichting (= naam bedrijf): 
Naam contactpersoon: 
Correspondentieadres: 

- Straatnaam en huisnr.: 
- Postcode en woonplaats: 

J.P.A.Peters 
_Ĵ.Eu..A.....E.e..Lexs_ 
Oosterringweg 39 
"8315 P S""" Luttelgeest" 

Lokatie waarop de melding betrekking heeft: 
Straatnaam en huisnummer: 3 nm-pm-ngwpg 39 
Postcode en plaats: . 8.31 5 PS Lui:JLe.Lg£.e^JL. 
Kadastrale aanduiding: G 1764 

Naam van de drijver van de inrichting: J . P A . P e t e r s 

Toelichting: De drijver van de inrichting is degene die verantwoordelijk is voor het naleven van de 
voorschriften, bijv, de directeur van het bedrijf. 

Ondertekening 

Datum: 30 j u n i „2006 

Handtekening: 

Dit formulier volledig ingevuld (2 pagina's), ondertekend en in drievoud indienen bij de 
gemeente Noordoostpolder. 



Meldingsnr.  
MILlSnr.  
(deze beide nummers worden na ontvangst van de melding ingevuld door de gemeente) 

De gemelde verandering is : 

het verplaatsen van een navergister en het plaatspn xan. 
een dlelstaat opslag inh.o.ud.....4..2.3..9..ra.3. 
Door v e r p l a a t s i n g van de n a v e r g i s t e r wordt de Inhouden 
van de v e r g i s t e r s / n a v e r g i s t e r s n i e t veranderd 

2It 3p 
Beschrijf de verandering duidelijk. Bijvoorbeeld: 'het realiseren van een extra loods voor 
opslag van gereed product' of 'het verplaatsen van de olietank naar de op tekening 
aangegeven lokatie'. Houd er ook rekeningen mee dat de verandering die u In deze 
melding beschrijft, eenduidig aan de vergunning gekoppeld moet kunnen worden. Als er 
bijvoorbeeld meerdere olietanks binnen het bedrijf aanwezig zijn, moet u aangeven op 
welke van deze tanks de verandering betrekking heeft. 

Voeg als bijlage een plattegrondtekening toe indien de wijziging betrekking heeft op 
veranderingen m.b.t. de inrichting van het terrein, zoals: 

het bouwen of slopen van bedrijfsruimten; 
het bij- of verplaatsen van Installaties. 

Voeg eventuele nadere gevens zoals een akoestisch rapport of technische specificaties 
van een installatie (bijv.(bron)vermogens, capaciteit of (energie)verbruiksgegevens) ook 
als bijlage toe. 

Tijdstip waarop u de gemelde verandering gaat realiseren: 
aanvang werkzaamheden meio augustus 2006 



'situatie bestaande aanvraag/vergunning 
kad.bekend: gemeente noordoostpoider 

(luttelgeesl-) 
schaal 1:1000 
oosterringweg 39 te luttelgeest 

nieuw t 
sleufsil 



'situatie gewijzigd 
kad. bekend.- gemeente noordoostpoider 

(tutte I gee st) 
schaal 1:1000 
oos te r r i ngweg 39 te lu t te lgees t 

nieuw ma 
sleufsi l 



ll 

vergister j6 21 ml ,50 vergister 10 21 ml ,50 digistaat opslag ^ 30m1 

westgevel 

zui d gevel 

5000* mv 

m v. 
lOOO-mv. 

schaat 1,200 dd: 29.06_,06 

plan voor de bouw van een digistaaLopslng, ge. 
legen aan de oosterringweg 39 te luttelgeest, 
i ov. de heer j.p.a. peters. 

f 



Melding wijzigen opstelling vergisters 

Vergister: 
Tijdens de voortgang van de bouw, is ons gebleken dat een gewijzigde opstelling van de 
vergisters wenselijk is en dat er i.v.m. het nieuwe mestbeleid meer opslag nodig is voor 
digistaat. 

Nieuwe situatie: 
2 vergisters met een inhoud van 1800 m3 
1 navergister met een inhoud van 1800 m3 
1 digestaatopslag met een inhoud van 4239 m3 

Door de vergroting van de vergistersilo's en de digestaatopslag neemt de capaciteit van de 
installatie toe. 

Jaardoorzet co-substraten en mest: 
Volgens vergunning: nieuwe situatie: 
Kalkoenmest: 400 ton 400 ton 
Maïs 3500 ton 5000 ton 
Drijfmest: 6000 ton 6000 ton 
Overige co-substr. 1000 ton. 1000 ton 

Het is de bedoeling dat er in tegenstelling met de vergunning geen bermmaaisel meer te 
gaan vergisten zodat er ook geen sleufsilo voor nodig is 



Biogastechnik 
planen, bauen & service 

PlanET Biogastechnik OmbH • Up de Hocke 26 • D-48691 Vreden 

An 
Mts. Peters - De Lange 
Oosteringweg 39 

NL-8315 PS Luttelgeest 

PlanET Biogastechnik GmbH 

Up de Hacke 26 

D-48691 Vreden 

Tel.: +49(012564/3950-0 

Fax: +49(0)2564/3950-50 

www.planet-biogas.com 

Bescheinigung über hardwaretechnische Verknüpfung der NOT - Aus 
Kette 

06.06.2007 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestatigen wir, dass beim Betatigen des Not - Aus die Versorgungsspannung der 
Ausgange der Steuerung abgeschaltet werden, dabei aber sicherheitsrelevante nicht 
drehende Antriebe weiter ihre Funktion erfüllen. 
Ein erneutes Anlaufen der Antriebe kann nur durch Entriegein des Not - Aus und den RESET 
der Fehlermeldung „NOT - AUS Betötigf erfolgen. 

Mit freundlichen GrüBen 

PlanET Biogastechnik GmbH 
LA. Detlef BrOmmer (Elektrotechnikermeister) 

Dipl.-lng, (FH) H, Becker 

Dipl.-lng. IFH) J. Meyer zu Slrohe 

Amtsgerichl Coesfeld HR8 3308 

UsWdNr.: DE196874400 

Sl.-Nr. 301/5837/0321 

Volksbank Gronau-Ahaus e.G. 

BLZ: 401 640 24 

KtO.-Nr.: 10 900 600 

IBAN: DE34 4016 4024 0010 9006 00 

BK: GENODEM1GRN 

Sparkasse Weslmünsterland 

BLZ: 401 545 30 

Kto.-Nr,:74 427 

IBAN: Dt50 4015 4530 0000 0744 27 

BIC: WELADE3WXXX 



PtanET 
Biogastechnik 
planen, bauen & service 

PlanET Biogaslechnlk GmbH • Up de Hacks 26 • 0-48691 Vreden 

An 
Mts. Peters -De Lange 
Oosteringweg 39 

NL-8315 PS Luttelgeest 

PlanET Biogastechnik GmbH 

Up de Hacke 26 

D-48691 Vreden 

Tel.; +4910)2564/3950-0 

Fax: +491012564/3950-50 

www.planet-biogas.com 

Fachunternehmer-Bescheinlgung über die Installation der elektrischen 
Betriebsmittel 

06.06.2007 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bestatigen wir, dass die Elektroinstallationen an der Biogasanlage Peters, den 
Bestimmungen der DIN VDE 0100 (IEC 60364-4-41) entsprechen. Ebenso bestatigen wir 
hiermit die Einhaltung der DIN VDE 0165 .Elektrische Betriebsmittel für 
gasexplosionsgefahrdete Bereiche". Die eingesetzten Gerate entsprechen damit der 
Gerategruppe II Kategorie 1 oder 2 gemaB Anhang 1 der Richtlinie 94/9 EG. 

Mit freundlichen GrüBen 

PJptiET BiogasJecton^HÏËL 
Tel.: 0 25 64 / 39 SO-Ö^-FSITTÓSO-SO 

PlanET Biogastechnik GmbH 
i.A. Detlef Brümmer (Elektrotechnikermeister) 

Dipl.-lng, (FH) H, Becker 
Dipl.-lng. (FH) J. Meyer zu Strohe 
Amtsgerichl Coesfeld HRB 3308 
Ust-ldNr,: DE196874400 
St-Nr. 301/5837/0321 

Volksbank Gronau-Ahaus e.G. 
BLZ: 401 640 24 
Kto.-Nr.: 10 900 600 
IBAN: DE34 4016 4024 0010 9006 00 
BIC: GENODEM1GRN 

Sparkasse Weslmünsterland 
BLZ: 401 545 30 
Kto -Nr.: 74 427 
IBAN: DE50 4015 4530 0000 0744 27 
BIC: WELADE3WXXX 
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Peters Biogas
Inleiding

In 2006 is de bouw gestart van een zeer vernieuwende biogasinstallatie. Deze installatie kenmerkt zich 
door optimale procescontrole, efficiënte WKK installaties en een groot gedeelte aanwending van 
duurzame warmte.  

De biogasinstallatie is operationeel sinds eind 2007. De laatste jaren draait de installatie zonder 
toevoeging van dierlijke mest. Vanaf 1 oktober 2017, wanneer de installatie 10 jaar in bedrijf is, moet 
er weer mest worden ingevoerd vanwege regels rondom subsidie. De installatie is inmiddels verouderd 
en aan een technische update toe.  

Om voldoende rendement en continuïteit voor het bedrijf te waarborgen is het belangrijk om 
schaalvergroting te combineren met de nieuwste technieken. Hiervoor moet de installatie worden 
uitgebreid met meer opslagcapaciteit, een extra WKK voor de elektriciteitsproductie en een installatie 
voor het opwaarderen van aardgas. 

Door de uitbreiding is de biogasinstallatie niet langer als een nevenactiviteit van het akkerbouwbedrijf 
aan te merken en zal deze worden gezien als een tweede hoofdactiviteit.  



Peters Biogas
1. Omschrijving van de inrichting

1.1. Gegevens aanvrager 
Naam inrichting:   Peters Biogas BV 
Adres:    Oosterringweg 39 
Postcode:  8315 PS 
Woonplaats:    Luttelgeest 
KvK nummer:    i.o.
Contactpersoon:  Dhr. Ids Schaap
Telefoon:  085 4012980
E‐mail adres:    info@schaapbioenergie.nl

1.2. Toelichting Aanvrager 
Op het adres (Oosterringweg 39) te Luttelgeest zijn op moment van schrijven een tweetal bedrijven 
gevestigd die gebruik maken van de op de inrichting afgegeven vergunning: 

‐ Het akkerbouwbedrijf, ingeschreven als Maatschap Peters‐ de Lange 
‐ De biogasinstallatie, ingeschreven als Peters Biogas BV 

Ondanks dat de akkerbouwbedrijf van Maatschap Peters‐ de Lange van oorsprong de hoofdtak is, zal 
vanwege de milieubelasting de inrichting op naam van Peters Biogas BV komen te staan.  



Peters Biogas
2. Samenvatting milieubelasting Biogasinstallatie

Productiecapaciteit: 
Elektrisch vermogen:  1,49    MW    3 WKK’s 
Groen gas vermogen:  980  NM³/uur  2 opwaardeerinstallaties 
Zonnepanelen  0,6    MWp    panelen op loodsen 

Aanvoer/afvoer: 
Aanvoer mest van derden (ton/jr)  25.000 
Aanvoer biomassa* van derden (ton/jr)  25.000 
Totaal (ton/jr)  50.000 

Productie: 
Elektriciteitsproductie/jaar:  11.920.000  KWh 
Gasproductie/jaar:  7.840.000  NM³ 

Afval: 
Gevaarlijk afval (Actief kool)  22.000  kg 
Bedrijfsafval    25.000  kg 

Meststoffen: 
Ammoniumsulfaat  8.000  ton 
Ingedikte mest (digestaat)  10.000  ton 
Dunne fractie mest (digestaat)  40.000  ton 

Geluid en Transport: 
Totale geluidsbelasting omgeving  40 – 50   dB(A) (zie akoestisch rapport) 

Geur: 
Geurbelasting 98‐percentiel omgeving  <1,0  ouE/M³ (zie geurrapportage) 

Lucht: 
Aantal WKK installaties:   3  stuks 
Vermogen noodkoelers:  1600  KWth 
Lucht uit luchtwassers:    50.000  M³/h 

* Met biomassa wordt bedoeld: Biomassa die conform wettelijke regelgeving en vigerende AV/AO‐IC
mogen worden aangevoerd.



Peters Biogas
3. Motivering van de activiteit; Biogasinstallatie

3.1. Aanleiding 
Het doel van deze inrichting is in eerste instantie het leveren van meerwaarde en continuïteit voor het 
akkerbouwbedrijf. Peters streeft naar een duurzame agrarische activiteit, met name in de nabije 
omgeving. Om deze reden is gekozen voor het betrekken van dierlijke mest dat afkomstig is van 
nabijgelegen veehouderij bedrijven. Deze bedrijven profiteren ook van de voordelen. Zo hebben 
omliggende bedrijven eenvoudige toegang tot mestverwerking en is er een besparing in het gebruik 
van kunstmest. Met toekomstige technieken kan er voor worden gezorgd dat bedrijven in de buurt van 
de installatie gemakkelijk mest kunnen laten verwerken zonder dat dit over grote afstanden 
getransporteerd hoeft te worden. 

In tweede instantie heeft de inrichting als doel het produceren van duurzame energie. Deze duurzame 
energie wordt geproduceerd uit mest  en biomassa. Met behulp van deze activiteit worden emissies 
van methaan en ammoniak (broeikasgassen) gereduceerd. Om deze productie zo duurzaam mogelijk 
te maken, heeft Peters gekozen voor de nieuwste technieken en een regionale insteek. Een goed 
voorbeeld hiervan is de techniek waarmee biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en 
vervolgens ingevoed wordt in het aardgasnetwerk van Luttelgeest. Ook wordt er naar gestreefd de 
CO2 te hergebruiken en zoveel mogelijk alle warmte nuttig aan te wenden. 



Peters Biogas
3.2. Details activiteit 

Bij de verwerking van de biomassa in de voorgenomen inrichting vindt afbraak plaats onder 
gecontroleerde en luchtdichte (anaerobe) omstandigheden. Naast het reduceren van massa, wordt er 
ook nog eens biogas geproduceerd. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan, een broeikasgas, zal nu 
binnen de inrichting als brandstof worden gebruikt voor de gasmotor die een generator aandrijft en 
hiermee elektriciteit produceert. Verder wordt een deel van het biogas gebruikt om aardgas (groen 
gas) te produceren.  

De inrichting zal jaarlijks maximaal 50.000 ton biomassa verwerken. Hiervan is minimaal 50% mest. 
Het overige deel  bestaat uit diverse soorten biomassa die conform wettelijke regelgeving en 
vigerende AV/AO‐IC mogen worden aangevoerd, inclusief alternatieve mestsoorten zijnde geen 
rundveedrijfmest. Het opgesteld vermogen is als volgt verdeeld: 

Productie unit  capaciteit/uur  elektrisch vermogen 

WKK 1  warmtekrachtkoppeling  345 KW  345  KW 
WKK 2 
WKK 3 

warmtekrachtkoppeling 
warmtekrachtkoppeling 

345
800

KW 
KW 

345 
800 

KW 
KW 

Tipo‐850 
Tipo‐850b 

biogas opwaardeerinstallatie 
biogas opwaardeerinstallatie 

490
490

M³ groen gas 
M³ groen gas 

490 
490 

M³ 
M³ 

Totaal vermogen:  1.490  KW 

980  NM³ 

Berekende productie in kWh: 

aantal vollast uren: 8.000  uur 
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4. Kenmerken van de activiteit

4.1. Aard en omvang van de activiteiten 
In dit hoofdstuk wordt de gehele inrichting (=co‐vergistingsinstallatie) uitgelegd aan de hand van de 
belangrijkste componenten en onderdelen. 

Onderdelenlijst met puntsgewijs de belangrijkste componenten: 
a. Ontvangst biomassa

o Weegbrug en weegruimte
o Kantoor
o Biomassa loods
o Mengkelder
o Opslagsilo’s
o Opslagbunkers biomassa
o Invoer biomassa
o Hydrolyse
o Biologische luchtwasser

b. Het vergistingsproces:
o Besturingsruimte
o Pompruimte
o Vergister 1 t/m 4
o Dubbelmembraamdaken en overdrukventielen
o Gasleidingen en condensputten

c. Het omzetten van biogas:
o WKK ruimte
o WKK installaties
o Groen gas (en gasbehandeling)

d. Bewerking van digestaat
o Digestaatloods
o Decanter
o DAF
o Opslagtank voor chemische stoffen en spuiwater
o Chemische luchtwasser

e. Opslag van mest
o Na opslag
o Digestaat opmengen en opslag

Bovenstaande componenten staan vermeld op de bijgevoegde plattegrond van tekenbureau Wietze 
Dijkstra. Voor een eenvoudig overzicht is een separate plattegrond gemaakt waarin bovenstaande 
componenten zijn genoemd, deze staat in de bijlage.1 

Hieronder volgt per component een uitleg en specificatie. 

4.2. Het volledige proces 
Om het proces te verduidelijken, is een processchema als bijlage toegevoegd.2 

1 Bijlage A; plattegrond 
2 Bijlage B; Processchema 
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4.3. Ontvangst en voorbewerking biomassa (onderdeel A) 

4.3.1. Weegbrug en weegruimte 
Biomassa wordt geaccepteerd conform de positieve lijst van co‐vergisting (verordening EG 1774‐2002, 
bijlage Aa) en het AV/AO‐IC document van de inrichting. Om inzicht te krijgen in de verwerkte 
hoeveelheden wordt alle aangevoerde biomassa na acceptatie op de eigen weegbrug gewogen. In de 
weegruimte worden bonnen uitgeprint en de data opgeslagen.  

4.3.2. Kantoor 
Het product wordt optisch waargenomen en de droge stof wordt gemeten. Deze gegevens worden 
zorgvuldig bijgehouden in een logboek. Logboeken en meetgegevens bevinden zich op het kantoor. 

4.3.3. Biomassa Loods 
Na weging wordt vloeibare biomassa gelost in de opslagsilo’s. Vaste biomassa wordt gelost in de 
opslagbunkers. Beide zijn inpandig opgesteld in de biomassa loods. Deze loods is hoog genoeg om 
vrachtwagens te laten kiepen en volledig afgesloten en afgezogen om geuremissie te voorkomen. De 
loods bestaat gedeeltelijk uit een ruimte voor het akkerbouwbedrijf, middels beton en 
sandwichpanelen van elkaar gescheiden.  

4.3.4. Mengkelder 
De mengkelder bestaat uit een beton gestort gangenstelsel met een mixer. De mengkelder is 
gesitueerd onder de biomassa loods. Door een gesloten systeem worden de kelders gedwongen 
geroerd. In de mengkelder worden tevens de vaste producten aan de vloeibare producten toegevoegd, 
de hiervoor benodigde machines staan boven de mengkelder, in de biomassa loods. De mengkelder is 
voorzien van een verwarming om met de restwarmte van de WKK’s de mest te verwarmen. Dit wordt 
gedaan om een betere ontsluiting te realiseren. 

4.3.5. Opslagsilo’s 
De totaal vijf opslagsilo’s hebben een inhoud van 75 M³ per stuk. De silo’s worden gebruikt voor de 
biomassa, mest en meststoffen (ammoniumsulfaat). De silo’s zijn gemaakt van 
Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK). GVK heeft in de loop der jaren bewezen een uitstekend alternatief 
te zijn voor silo’s en tanks van aluminium, staal of RVS. De eigenschappen van GVK materiaal zijn zeer 
ideaal voor de opslag van een breed scala stortgoederen en vloeistoffen. Schaap heeft gekozen voor 
het bedrijf Polem. Polem werkt volgens de normen en aanbevelingen die van toepassing zijn zoals de 
DIN 1055 voor silos, DIN 18820 en DIN 16945/6 voor kunststoffen, AD‐N1 en 
Berechnungsempfehlungen van het DIBt of BS 4994 voor GVK tanks en DIN 6600‐serie voor RVS. 
Sterkteberekeningen worden door externe ingenieursbureaus gemaakt. Dit waarborgt de 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.  Voor een hele reeks van producten heeft Polem een Duitse 
ABZ (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung) 

4.3.6. Opslagbunkers Biomassa 
De opslagbunkers voor vaste biomassa zijn in de biomassa loods gesitueerd. Vrachtenwagens lossen in 
de bunkers en met een shovel of verreiker worden menu’s klaargemaakt middels de invoer biomassa. 
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4.3.7. Invoer Biomassa 
De invoerunit voor biomassa bestaat uit een mengwagen (circa 25 kuub), een aantal vijzels en een 
vijzelpomp systeem, dat materiaal uit de mengkelder haalt, dit vermengd met materiaal uit de 
mengwagen en vervolgens weer terug de kelder in pompt. Door het systeem kan een maximale 
viscositeit in de vergisters worden behaald. Het systeem kan tevens zo worden geschakeld dat ook 
hydrolyse en vergisters kunnen worden gevoed. 

4.3.8. Hydrolyse 
De hydrolyse is de laatste stap voor het daadwerkelijke vergistingsproces. In de hydrolyse wordt het 
materiaal vanuit de mengkelder tijdelijk opgeslagen. Vanwege de zure PH kan het medium hierin 
eenvoudig ontsluiten. Dit is het zogenaamde hydrolyseproces. Door dit proces wordt het organische 
materiaal gemakkelijker ontsloten. Door de zure omgeving in het proces (PH 4,0‐5,0) worden tevens 
veel ongewenste bacteriën gedood. Ook ontstaat er door de hydrolyse een zeer constante input voor 
de vergisters. Dit komt de stabiliteit van de installatie ten goede. De hydrolyse bestaat uit een 
monoliet gestorte betonnen tank van 21 meter doorsnede en 6 meter hoog, waarvan 5 meter boven 
maaiveld. Het dak is een dubbelmembraamdak, zie ook bij informatie vergisters. 

4.3.9. Biologische luchtwasser 
De lucht van de mengkelder, opslagsilo’s, invoer biomassa, hydrolyse en ook de volledige biomassa 
loods wordt afgezogen en afgevoerd naar de biologische luchtwasser. Er is gekozen voor een 
biologische luchtwasser omdat de emissie voornamelijk geur en stof bevat, weinig ammoniak.  

Bij een biologische luchtwasser wordt van onderaf lucht door platenpakketten geblazen om zo veel 
mogelijk oppervlak te creëren. Vanaf bovenkant wordt er water op de paketten gesproeid zodat 
bacteriën kunnen groeien die organisch materiaal (geur) afbreken. Stof slaat neer in het vallende 
water en wordt met verversing van het water geloosd.  
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4.4. Het vergistingsproces (onderdeel B) 

4.4.1. Bedieningsruimte 
In de bedieningsruimte zijn de elektrische schakelpanelen opgesteld. Ook is hier een PC aanwezig 
waarmee de gehele installatie kan worden bestuurd. Het systeem opgenomen in een netwerk 
waardoor de installatie vanaf kantoor kan worden bestuurd. Via internet kan ditzelfde netwerk 
worden benaderd om de installatie van grotere afstand te besturen en te managen. In de 
besturingsruimte komen circa  45 metingen en circa 280 signalen/sensoren binnen. Er worden vanuit 
de hoofdstroomkast circa 48 motoren/apparaten aangestuurd. Ook in de biomassa loods zal een 
bedieningsruimte worden opgesteld. Deze ruimte biedt voornamelijk ruimte aan de besturingskasten 
van de losse installaties. Ook hier zal een procescomputer worden opgesteld. 

4.4.2. Pompruimte 
De pompruimte is gepositioneerd tussen de hydrolyse en vergisters 1 en 2. In de pompruimte staat het 
centraal pompsysteem opgesteld dat biomassa vanuit de hydrolyse verdeeld over alle vergisters, en 
ook tussen alle vergisters en de naopslag materiaal heen‐ en retour kan pompen. Tevens zorgt het 
pompsysteem voor voeding van de mestverwerking in de digestaatloods. In de pompruimte is ook de 
warmteverdeling van diverse vergisters opgesteld en staat meet‐ en regelapparatuur. 

4.4.3. Vergister 1 t/m 5 
De installatie heeft een viertal vergisters, een hydrolyse en een naopslag die allemaal als vergister zijn 
uitgevoerd. De silo’s kunnen flexibel worden ingericht qua hoofd/na vergister en qua temperatuur. 
Bruto inhoud en afmetingen staat in onderstaande tabel weergeven. De effectieve inhoud is lager, 
omdat de silo’s nooit helemaal tot de bovenrand zijn gevuld. 

Naam*  Bruto 
inhoud 

Diameter 
(extern) 

Hoogte 
(boven mv) 

Gasbuffer  Aantal 
roerwerken

Hydrolyse  2.000 M3  21 meter  6 (5) meter  nvt  3 

Vergister 1  2.000 M3  21 meter  6 (5) meter  1.078 M3  2 

Vergister 2  2.000 M3  21 meter  6 (5) meter  1.078 M3  2 

Vergister 3  4.000 M3  30,5 meter  6 (5) meter  2.081 M3  3 

Vergister 4  6.000 M3  33 meter  7 (5) meter  2.584 M3  4 

Vergister 5  6.000 M3  33 meter  7 (5) meter  855 M3  4 

De afmetingen van de vergisters (het reactorvolume) is berekend aan de hand van de volgende 
gegevens: 

- Het potentiële rantsoen;
- Gekozen verblijftijd;
- Maximale belasting in kg organische droge stof per m3 vergisterinhoud.

De binnenkant van alle bovenstaande silo’s heeft een zestal RVS ringen (2”) Dit leidingwerk wordt 
aangesloten op het koelcircuit van de gasmotor, om zo de koelwarmte naar de vergisters te vervoeren. 
Om warmteverliezen te vermijden worden de vergisterwanden, nadat het beton is uitgehard, voorzien 
van isolatie en staalplaat.  

* Extra informatie: bestaande vs nieuwe vergisters:
De Hydrolyse, Vergister 1 en Vergister 2 zijn bestaand en werden in de oude situatie als vergister
gebruikt. Vergister 3 is bestaand en werd in de oude situatie als na-opslag gebruikt. Vergister 4 is
nieuw en dient ter vervanging van de voormalige mestzakvergister. Vergister 5 is volledig nieuw.
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Elke vergister is voorzien van een aantal roerwerken, deze roerwerken moeten de vergisterinhoud 
continu in beweging houden om de biogasproductie zo constant mogelijk te laten verlopen. Het 
installeren van roerwerken voorkomt tevens dat er drijflagen kunnen ontstaan.  

Vergisters 1 en 2 kunnen tevens worden ingezet als sanitatiestap. Dit wordt ook wel pasteurisatie 
genoemd, in de zin van het pasteuriseren van mest zijn beide begrippen juist. De bedrijfstemperatuur 
is continu 55 graden Celsius. Het medium wordt opgewarmd door een centraal verwarmingsysteem. 

H2S en ontzwaveling 
Naast methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2) bevat biogas ook kleine hoeveelheden zwavelwaterstof 
(H2S). De hoeveelheid H2S is afhankelijk van de te vergisten biomassa. H2S wordt primair uit biogas 
verwijderd door middel van biologische ontzwaveling. LET OP: het zwavelwaterstof wordt vaak 
aangeduid als ‘zwavel’. Er is echter een groot verschil. Zwavelwaterstof is een giftig gas, ‘gewoon’ 
zwavel is een elementair mineraal dat vermengd met mest absoluut onschadelijk is. 

Bacteriën welke H2S uit het biogas verwijderen zitten aan netten die bovenin de vergisters zijn 
geïnstalleerd. De bacteriën worden gevoed met een kleine hoeveelheid zuurstof, (maximaal 2% lucht 
ten opzichte van de biogasproductie) zodat zij H2S om kunnen zetten in elementair zwavel. Het 
elementaire zwavel valt vervolgens van het net terug in de vergisters, waar het door de vergister 
inhoud heen wordt gemengd. Uiteindelijk doet het elementaire zwavel dienst als meststof in de 
landbouw. 

Formule en uitleg: 
O2 + H2S ‐‐> S + H2O 
Het toevoegen van O2 (zuurstof) aan het biogas, zorgt ervoor dat dit reageert met H2S 
(zwavelwavelwaterstof). Hierdoor ontstaan twee producten, namelijk S (zwavel) en H2O (water). 
Zwavel is door een bacteriecultuur omgezet in elementair zwavel dat in de vloeibare digestaat terecht 
komt. 
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4.4.4. Dubbelmembraamdaken en overdrukbeveiliging 
Het geproduceerde gas wordt opgevangen onder gasdichte membranen welke zijn verankerd in de 
betonnen wanden van de vergisters.  

Het standaard principe van het dubbellaags membraandak 
In het midden op de vloer van de silo wordt een RVS‐316 voetplaat gemonteerd waarin een tropisch 
hardhout middenkolom (klasse D60) wordt geplaatst die afhankelijk van de diameter van de silo een 
lengte boven de silowand heeft die correspondeert met een hellingshoek van 6 tot 8 graden. 
Op deze middenkolom wordt een nokconstructie met een stervormige bandenconstructie 
(breeksterkte: 2300 kg/band) met een onderling afstand van ongeveer 75‐90 cm gemonteerd. Deze 
bandenconstructie wordt op de bovenkant van de silowand afgespannen. Bovenop de 
bandenconstructie wordt een wijdmazig (10cm) vormstabiel ontzwavelingsnet gespannen. 

Deze bandenconstructie dient tevens als ondersteuning bij het wegvallen van de gasdruk in de silo. 
Als de bandenconstructie en het ontzwavelingsnet gemonteerd zijn kan het binnenmembraan worden 
aangebracht. Na het aanbrengen van de visuele externe gasvolumemeting middels een touw over het 
binnenmembraan wordt het binnenmembraan gelijktijdig met het buitenmembraan gemonteerd. De 
bevestiging van de twee membranen bovenop de silowand vindt plaats middels op diameter 
voorgevormde RVS strippen. Alle bevestigingsmaterialen die in aanraking komen met de vochtige 
gassen worden uitgevoerd in RVS‐316. De andere bevestigingsmaterialen worden uitgevoerd in RVS‐
304. 

De Domer, heb bovenste membraam, heeft principieel een afgeplatte kogelvorm, zoals op de foto 
weergegeven, en wordt met de meest hoogwaardige lastechnieken geproduceerd. Het 
buitenmembraan heeft standaard een hoogte van 700 cm en het binnenmembraan ongeveer 600 cm. 
Rondom wordt het geheel aan de buitenzijde voorzien van een sneeuw‐/regenrok welke voorkomt dat 
(lek)water in de isolatie terechtkomt. 

Alle vergisters uitgevoerd met een dubbelmembraamdak hebben een flexibele gasbuffer met een 
maximale capaciteit van hetgeen in bovenstaande tabel staat vermeld. De laatste vergister (vergister 
5) wordt geen gebruik gemaakt van variabele gasopslag. Deze wordt afgezogen naar de andere 
vergisters en zodoende altijd leeg gehouden. 
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Sneeuwlast: 
*1] Geen: de daktemperatuur is bij een vergister boven +4 ⁰C; verwarmde silo.
Onze onderconstructie (middenkolom, supportplaat en bandensysteem) is standaard ontworpen voor
een sneeuwlast tot 85 kg/m2. (Dit kan optreden t.g.v. uitval van de ventilator. In dit geval zijn de
instructies in de gebruikershandleiding strikt op te volgen.)

Onder‐ en overdrukventiel 
Dit over‐en onderdruk ventiel is het nieuwste ontwerp beschikbaar in de markt, en is volledig gemaakt 
van roestvrij staal RVS‐316. De beveiliging is standaard ingesteld op‐0.5 mbar en + 3,5 mbar. Het 
ventiel heeft een aansluiting van ø250 mm. De Flexxovalve is uitgerust met twee geïsoleerd opgestelde 
vloeistofreservoirs die het risico van bevriezing in de winter minimaliseren. (Octrooi 2009842) Aan 
beide zijden is een kijkvenster geïnstalleerd om de binnenkamer van het veiligheidsventiel te 
inspecteren en te controleren op een juiste werking. 

De Flexxovalve 1000W + veiligheidsvoorziening is getest en gecertificeerd op het ontwerp en 
operationele specificaties door de Duitse TÜV Rheinland onder certificaat 1241918851. 

4.4.5. Gasleidingen en condensputten 
Het biogas vanuit de vergisters wordt middels een leidingsysteem naar de productie geleid. In de 
vergister begint de leiding op circa 100 centimeter boven de betonrand van de silo, om er zeker van te 
zijn dat er geen mest of schuim in de leiding kan lopen. Vervolgens komt de leiding naast de silo’s uit in 
een condensput alwaar condensvocht middels een sifon systeem kan worden afgetapt.  

Vanaf de condensputten lopen de leiding langs de vergisters naar de gasbehandeling. Halverwege is 
zijn twee extra condensputten toegepast om te voorkomen dat condensvocht de doorlaat van de 
leiding verkleint. Alle condensputten zijn voor inspectie bereikbaar. In het vocht gedeelte, dat met een 
sifon en 20 centimeter waterbuffer van het gas gedeelte is gescheiden, staat een ATEX dompelpomp 
opgesteld die het overtollige condensvocht afvoert. Condensvocht wordt weer toegevoegd aan de 
(mest) inhoud in de na‐opslag. 
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4.5. Het omzetten van biogas (onderdeel C) 

4.5.1. WKK ruimte en WKK installaties 
In de WKK loods staan drie Warmte Kracht Koppelingen. Een deel van het biogas zal met behulp van 
WKK’s om worden gezet in duurzame energie, namelijk groene elektriciteit en warmte. De opgewekte 
groene elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet, de restwarmte wordt gebruikt 
voor een groot aantal toepassingen: 

- Vergisters (inclusief sanitatie)
- Hydrolyse
- Mengkelder
- Woonhuis en koelingen akkerbouwbedrijf
- Extnere afnemers – tuinbouwkassen nabijgelegen tuinder.

3 WKK’s, totale capaciteit max. 1,492 MW 
- twee WKK’s van de firma Gascon, type MAN E2842 LE312 346kWe. Voor meer informatie met

betrekking tot deze installaties is een informatiebestand van Gascon als bijlage toegevoegd.3

- Één WKK is van de firma MWM, type TCG 2016 V16C. Ook van deze WKK staat aanvullende
informatie in bijlage 3.

 Afb. 3 & 4; een Bredenoord WKK installatie en de Biogast Tipo‐350 opwerkingsinstallatie 

3 Bijlage C; informatieblad Bredenoord/Gascon WKK en MWM WKK 
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4.5.2. Groen Gas installaties 

Twee  biogas opwaardeerinstallaties, totale capaciteit 980 NM3/h 
De Pentair Haffmans 850NM‐3trp is een installatie die biogas opwaardeert tot groen gas dat 
kwalitatief gelijkwaardig is aan aardgas, waardoor het groene gas ingevoed kan worden in het lokale 
lagedruk aardgasnet. 

Biogas bestaat voor ongeveer 60% uit methaan (CH4) en 40% kooldioxide (CO2). Daarnaast bevat het 
biogas H2S en is het verzadigd met vocht. Aardgas daarentegen bestaat voor ongeveer 90% uit CH4 
en 10% N2, is droog en bevat vrijwel geen H2S. Ook bevat aardgas een geurstof (THT), die het gas zijn 
kenmerkende geur geeft. De werking van de installatie is dan ook gebaseerd op de volgende 
principes: 
‐ H2S‐verwijdering uit het biogas met actief kool; 
‐ CO2‐verwijdering uit het biogas door middel van membraanscheiding 
‐ Drogen van het gas met een TSA‐systeem (Temperature Swing Absorption); 
‐ Toevoegen van geurstof THT (odorisatiemiddel met kenmerkende geur voor aardgas); 
‐ Kwaliteitscontrole van het groene gas met gaschromatografie. 
Een technische beschrijving van de groen gas installatie is als bijlage toegevoegd 

4.5.3. Gasbehandeling 
Het biogas dat wordt verwerkt in de groen gas installatie wordt gereinigd met actief kool filters. Dit zijn 
verplaatsbare (RVS) filterboxen met een inhoud die (per leverancier) verschilt tussen 500 kilogram en 
9000 kilogram actief kool. De filterboxen staan zowel in de installatie als naast de installatie opgesteld. 
Binnen de inrichting vinden geen handelingen met het Actief Kool plaats. Wanneer de filters verzadigd 
zijn worden deze door de leverancier gewisseld voor onverzadigde filters.  

Afb. 5 & 6; twee actief kool filters van de firma Desotec (Belgie). Inhoud van linkerfilter is 1800kg, inhoud van rechterfilter is 
9000kg. Beide filters worden ‘kant en klaar’ gebracht en opgehaald. Er komt behalve het behandelde biogas niets in aanraking 
met het actief kool 
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4.5.4. Onderhoud, productievoorkeur en uitval 
De biogasproductie is over de gehele dag door gelijk. Bij ingepland uitval (dus onderhoud of reparatie) 
kan de voeding van verse biomassa tijdig terug worden gebracht zodat ook de gasproductie naar 
beneden bijgestuurd kan worden. 
Bij onverwacht uitval van één of meerdere WKK’s, of bij onverwacht uitval van de één of meerdere 
groen gas installaties, is de kans op overproductie van biogas aanwezig. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen is automatsich ingesteld dat bij uitval, de voeding van verse biomassa per direct, 
automatisch stopt. Ook zullen overige productieinstallaties voor zover ze dat nog niet doen, op vol 
vermogen worden uitgestuurd. 

Verder is de totale gasbuffer door alle dubbelmembraamdaken zeer groot, dit zorgt er voor dat de 
combinatie met uitsturing van vol vermogen en direct wegnemen van verse voeding, de gasproductie 
in de meeste gevallen tijdig kan worden terug gebracht. Wanneer er ondanks dat alsnog te veel 
productie is, zal dat via het overdrukventiel worden afgeblazen. 

Variabele productie groen gas / elektra
Zowel de productie van elektriciteit als de productie van groen gas zijn variabel. De producties 
kunnen per maand, week, dag en zelfs per uur varieren om optimaal in te spelen om de 
veranderingen in de energiemarkt. Ook het maximaal benutten van beschikbare warmte en variabele 
energieprijzen spelen een rol. 

De in dit document omschreven jaarlijkse producties (hoofdstuk 2) zijn de maximale waarden. Het 
onderliggende businessplan laat een lagere elektriciteitsproductie van 70% en een lagere 
gasproductie van 50% toe wanneer in bepaalde gevallen onvoldoende biomassa kan worden 
aangetrokken en/of wanneer de  opbrengstprijzen voor energie te laag zijn.
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4.6. De bewerking van digestaat (onderdeel D) 

4.6.1. Digestaatloods 
De digestaatloods biedt ruimte aan diverse processen met betrekking tot de verwerking van digestaat. 
Voor de verwerking van digestaat zijn er in de loods een aantal machines opgesteld. (zie hieronder) De 
loods zal niet zelf worden afgezogen door luchtwassers omdat het een kaploods betreft, er komt te 
veel buitenlucht binnen. Wel zijn de afzonderlijke machines, decanter en DAF luchtdicht afgesloten en 
wordt de lucht naar de chemische luchtwasser gevoerd. 

Decanter 
Mest uit de laatste vergister wordt gescheiden door een Decanter. Deze installatie haalt de vaste delen 
uit het digestaat. Dit stapelbare product met circa 30% droge stof wordt opgeslagen in de biomassa 
loods en is een exportwaardig mestproduct. Voor de decanter staan een aantal buffertanks opgesteld 
om een continue aanvoer vanuit de vergisters te realiseren. 

Om met  een  centrifuge  of  decanter  te  kunnen  scheiden, moeten  de  deeltjes  zwaarder  zijn  dan  het 
oplosmiddel  waarin  ze  zitten.  Door  het  versnellen  van  de  deeltjes  (of  anders  gezegd:  door  het 
aanbrengen van g‐krachten) worden de deeltjes naar één kant gedwongen. Daardoor hopen ze zich op 
en kunnen ze in geconcentreerde vorm verwijderd worden.  

Om  de  scheiding  te  verbeteren  kunnen  chemicaliën  gebruikt  worden,  zoals  vlokmiddelen.  Deze 
vlokmiddelen verbeteren de ontwaterbaarheid, zodat het water makkelijker uit het mengsel verwijderd 
kan  worden.  De  installatie  is  hierop  voorbereid,  een  installatie  voor  het  toevoegen  van  deze 
vlokmiddelen (polymeren) is inbegrepen.  
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DAF 
Een DAF‐unit kenmerkt zich door de microluchtbelletjes die toegepast worden om stoffen uit het 
water te verwijderen door middel van flotatie (opdrijving). De vorming en verdeling van het water en 
lucht speelt hierbij een belangrijke rol. Het flotaat wordt vervolgens door middel van een schrapper 
verwijderd. Het flotaat wordt opgeslagen in de biomassa loods en aldaar gemengd met vaste mest. De 
dunne fractie uit de DAF wordt opgeslagen in de na‐opslag vanwaar het als meststof zal worden 
afgevoerd. 

Opslagtank voor chemische toevoegmiddelen 
Ten behoeve van de luchtbehandeling (chemische luchtwasser) is een opslagtank nodig voor 
zwavelzuur. Deze is volledig conform wettelijke eisen en staat nabij de unit opgesteld op een 
vloeistofdichte voer. De tank is dubbelwandig en voorzien van alle veiligheidsmaatregelen. Voor meer 
informatie, zie bijlage E, kiwa certificaat chemicaliëntank.4  

4 Bijlage D; KIWA certificaat chemicaliëntank 
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Chemische luchtwasser 
Achter de digestaatloods staat een chemische luchtwasser opgesteld die voornamelijk bedoeld is voor 
het verwerken van luchtstromen met een hoog ammoniakgehalte, met name dus de lucht uit de 
buffertanks (tussen pompsysteem en decanter in), decanter en DAF installatie. Vanwege de hoge 
ammoniakconcentratie in deze lucht is een biologische luchtwasser hier niet wenselijk. 

4.7. Opslag van digestaat (onderdeel E) 
De opslag van Digestaat geschied in twee opslagmiddelen. Ten eerste in één van de silo’s, genoemd 
na‐opslag, met een bruto inhoud van 6000 kuub. Ten tweede in de biomassa loods in het vak bestemd 
voor digstaatopslag. Vanuit beide opslagen zal worden afgevoerd naar derden en/of worden 
uitgereden op eigen percelen.  

In de biomassaloods kan ook digestaat worden opgemengd door middel van een vijzelsysteem met 
hopper. Met shovel of verreiker wordt de hopper gevuld en met de vijzel wordt het te mengen 
materiaal naar de achterkant van de bunker gevijzeld. De menging is niet heel intensief, maar zorgt bij 
afvoer wel voor een homogeen product. 
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5. Aanwezige gevaarlijke stoffen

Op het bedrijf zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig. Er zijn geen omstandigheden van toepassing 
die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.  

Stof  Max. in 
opslag 

Druk  toepassing 

Methaan  2475  NM³  Max 5mbar  Biogas voor energieproductie 

Zwavelwaterstof  400  Ppm  Max 5mbar  Biogas voor energieproductie 

Kooldioxide gas  1649  NM³  Max 5mbar  Biogas voor energieproductie 

Kooldioxide liq  400  Ltr.  16 bar  Proces technisch voor groengas 

Freon R507  100  Ltr.  Ja  Proces technisch voor groengas 

Odorant (THT)  40  Ltr.  Nee  Odorisatie invoeden gas 

Helium  120  Ltr.  Ja  Proces technisch voor groengas 

Zwavelzuur 96%5  35.000  Ltr.  Nee  NH3 binding chemische luchtwasser 

6. Transport, aan‐ en afvoer
Dit onderwerp wordt volledig behandeld binnen het akoestisch rapport. Om het overzicht te 
behouden en informatie eenduidig te verstrekken is besloten binnen dit document uitsluitend te 
verwijzen naar het akoestisch rapport. Voor wat betreft geluidsemissies en transportbewegingen is het 
akoestisch rapport leidend. 

7. Geur (hinder en emissie)
Dit onderwerp wordt behandeld binnen de geurrapportage. Binnen dit document wordt op specifieke 
onderwerp al ingegaan op het onderwerp geur. Om het overzicht te behouden en informatie 
eenduidig te verstrekken zijn met betrekking tot geuremissie en de bijbehorende processen de 
informatie en berekeningen uit de geurrapportage leidend.   

5 Bijlage E: specificaties zwavelzuurtank 
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Bijlage A; Plattegrond
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Vaste 
Co‐producten 

Opslagsilos’s 

mengkelder 

Hydrolyse 

Hoofdvergisters 
mesofiel 
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pasteurisatie 

luchtwasser 

Decanter 

ingedikte mest 
(export)

Ammonium‐
sulfaat 
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Bijlage B; Processchema
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DAF installatie 

Digestaat  
(dunne drijfmest) 

WKK 3 

Co² terugwin 

stortbunker 

Mest van 
derden   

Na Opslag 

Warmte









Technical data 50 Hz

Natural gas applications
NOX ≤ 500 mg/Nm3 2)  dry exhaust manifolds

Biogas applications
NOX ≤ 500 mg/Nm3 2)  Minimum heating value (LHV) Hu = 5.0 kWh/Nm3

Sewage gas (65 % CH4  / 35 % CO2) dry exhaust manifolds
Biogas (60 % CH4  / 32 % CO2, rest N2)
Landfill gas (50 % CH4  / 27 % CO2, rest N2)

Engine type TCG 2016 V08 C TCG 2016 V12 C TCG 2016 V16 C
Electrical power 3) kW 400 600 800
Mean effective pressure bar 19.0 18.9 18.9
Thermal output 4) ±8 % kW 427 654 854
Electrical efficiency 3) % 42.3 42.0 42.5
Thermal efficiency 3) % 45.2 45.8 45.3
Total efficiency 3) % 87.5 87.8 87.8

Engine type TCG 2016 V08 C TCG 2016 V12 C TCG 2016 V16 C
Electrical power 5) kW 400 600 800
Mean effective pressure bar 19.0 18.9 18.9
Thermal output 4) ±8 % kW 394 595 790
Electrical efficiency 5) % 42.8 42.7 42.8
Thermal efficiency 5) % 42.1 42.3 42.3
Total efficiency 5) % 84.9 85.0 85.1

Engine type TCG 2016 V08 C TCG 2016 V12 C TCG 2016 V16 C
Bore/stroke mm 132/160 132/160 132/160
Displacement dm3 17.5 26.3 35.0
Speed min-1 1500 1500 1500
Mean piston speed m/s 8.0 8.0 8.0
Length 1) mm 3090 3690 4090
Width 1) mm 1490 1490 1590
Height 1) mm 2190 2190 2190
Dry weight genset kg 5340 7000 8450

1)  Transport dimensions for gensets; components set up 
separately must be taken into consideration.

2)  NOX emissions: NOX ≤ 0.5 g NO2/Nm3 dry exhaust gas
at 5 % O2.

3)  According to ISO 3046/1 at voltage = 0.4 kV, cosphi = 1
for 50 Hz, and a methane number of MN 70.

4)  Cooling of the exhaust gases to 120 °C for natural gas and 
150 °C for biogas

5)  According to ISO 3046/1 at voltage = 0.4 kV,
cosphi = 1 for 50 Hz.

Specifications for special gases and two-gas operation on request.

The figures in these data sheets are for information purposes 
only and are not binding.
The information given in the offer is decisive.



Omschrijving 

Kemeling heeft inmiddels decennia aan ervaring in het bedienen van diversen sectoren, waardoor we 

begrijpen dat ieder project en elke klant verschillende wensen en behoeften heeft. Ons team en onze 

productielocatie zijn ingericht op het bieden van op maat gemaakte oplossingen. Vanaf het ontwerp, 

de productie tot aan transport, plaatsing en onderhoud biedt Kemeling een oplossing die bij de klant 

past. 

Een BRL‐K903 installatie met BRL‐K21009 kunststof chemicaliën opslagtanks? 

Kemeling is sinds 2013 officieel gecertificeerd om kunststof chemicaliën tanks met KIWA BRL‐K21009 

certificaat te ontwerpen en produceren. De BRL‐K21009 heeft betrekking op stationaire, drukloze, 

gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks die gebruikt worden voor 

de bovengrondse opslag van chemicaliën. Deze richtlijn bevat eisen voor zowel de opslagtank als de 

opvangbak. Alle bedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit (BARIM) en chemicaliën opslaan 

zijn wettelijk verplicht om de opslaginstallatie te laten installeren door een volgens BRL‐

K903 gecertificeerde installateur. Een onderdeel van deze installatie is een gecertificeerde opslagtank 

en eventuele opvangbak volgens de BRL‐K21009 die Kemeling Kunststoffen kan ontwerpen, 

produceren en leveren. 

Wat zijn de mogelijkheden met een kunststof opslagtank voor chemicaliën? 

De chemicaliën tanks kunnen worden geproduceerd van 1 tot 40 m3 waarbij het materiaal van het 

product wordt afgestemd op de toepassing. Door samenwerking met officieel gecertificeerde 

installateurs, leveranciers en transporteurs zijn er inmiddels diverse projecten naar volle 

tevredenheid gerealiseerd. Tanks voor bijvoorbeeld zwavelzuur, natronloog, ijzerchloride, 

ijzerchloridesulfaat, waterstofchloride, natriumhypochloriet, calciumchloride, ureum etc. worden 

met regelmaat geproduceerd. 

Offerte aanvragen 

Registreer voor prijzen 

Bijlage E
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 SAMENVATTING  

 
In opdracht van de heer J.P.A. Peters is door G&O Consult een akoestisch on-
derzoek uitgevoerd naar zijn akkerbouwbedrijf gelegen aan de Oosterringweg 
39 te Luttelgeest. 
 
Op basis van de aanvraag vergunning Wet algemene bepaling omgevingsrecht en 
inventarisatie van de activiteiten, is een geluidsmodel opgezet waarbij voor de 
aangevraagde situatie het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maxi-
maal geluidsniveau en de indirecte hinder is berekend voor de gehele inrichting. 
 
Ten aanzien van de omliggende woningen van derden is uitgegaan van een richt-
waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelings-
niveau. Voor het maximaal geluidsniveau is uitgegaan van een etmaalwaarde van 
70 dB(A). Voor wat betreft de toetsing van de indirecte hinder is aangesloten bij 
de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Uit de berekeningen volgt dat met de representatieve bedrijfssituatie de streef-
waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal ge-
luidsniveau niet worden overschreden. Uitgezonderd hierop betreft de woning 
Oosterringweg 38 alwaar in de nachtperiode een overschrijding van het maxi-
male geluidniveau van 5 dB(A) resteert. Gemotiveerd wordt verzocht om voor 
deze bestaande activiteiten voor deze woning, welke in eigendom is van de in-
richtinghouder, op basis van de Handreiking en de Algemene Wet bestuursrecht 
een verhoging van de normering toe te staan. 
 
De aangevraagde situatie wordt op het aspect akoestiek vergunbaar geacht. 
 

 
 

Figuur 1___________________   

Luchtfoto 

(Bron: BAG viewer - Kadaster) 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

In opdracht van de heer J.P.A. Peters is door G&O Consult een akoestisch on-
derzoek uitgevoerd naar zijn akkerbouwbedrijf aan Oosterringweg 39 te Luttel-
geest. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd volgens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van deze 
aanvraag. Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluids-
belasting op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van 
derden en op referentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, 
als gevolg van alle bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resultaten zijn 
vervolgens getoetst aan de gestelde eisen van het bevoegd gezag.  
 
De inrichting betreft geen grote lawaaimaker het thermisch vermogen van de 
motoren bedraagt minder dan 75 MW, het instellen van een geluidszonering of 
het vertrekken van hogere waarden is hierdoor niet aan de orde. 
 
De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschik-
baar gesteld door de opdrachtgever en diens adviseur de heer V. van ’t Erve van 
VantErve Advies te Raalte.  
 

 

Figuur 2___________________   

Aangevraagde situatie 

Bron: Milieutekening Oosterring-

weg 39, Buro Wietze Dijkstra 
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HOOFDSTUK 2  GESTELDE EISEN  

2.1 TOETSINGSKADER 

Door de gemeente Noordoostpolder is medio 2011 een Nota Geluid onderdeel 
industriegeluid van oktober 2011 van toepassing, waarin een gebiedsgericht ge-
luidbeleid is vastgesteld. Deze nota heeft primair tot doel een beleidskader te 
scheppen dat richtinggevend is voor de milieuvergunningverlening voor het on-
derdeel industrielawaai in de gemeente en heeft betrekking op inrichtingen met 
individuele vergunningen. 
 
Bij vergunningverlening conform de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
worden in de geluidvoorschriften waarden gesteld voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau die overeenkomen met de richtwaarden die behoren tot het 
gebiedstype waarin de geluidgevoelige bestemming of een voorgeschreven refe-
rentiepunt is gelegen. Voor de te vergunnen waarden hoeft dus niet uit te wor-
den gegaan van lagere waarden zoals die bijvoorbeeld berekend zijn in een 
akoestisch onderzoek met betrekking tot de inrichting.  
 
De inrichting en de omliggende geluidgevoelige objecten zoals woningen van 
derden is binnen nota aangemerkt als “Landelijk gebied met veel agrarische ac-
tiviteiten”. Middels een amendement is de in de nota opgenomen waarde met 5 
dB(A) opgehoogd. Hier mag men derhalve uitgaan van onderstaande streefwaar-
den: 
 
 Dag 

06:00 – 19:00 uur 
Avond 

19:00 – 22:00 uur 
Nacht 22:00 – 

06:00 uur 

Langetijdgemid-
deld geluidsniveau 
LAeq 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 
Behalve aan de streefwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
moeten beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsni-
veau LAmax, gemeten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar 
het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) 
ten opzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. Lagere 
maximale geluidsniveaus worden, gezien de van nature aanwezige geluiden, niet 
als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waarbij niet aan de grenswaarden kan 
worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzon-
dere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Op basis 
van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus wordt 
echter sterk aanbevolen de maximale geluidsniveaus voor de dag-, avond- en 
nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet te over-
schrijden. 

  

Tabel 2.1__________________ 

Streefwaarden landelijk gebied 

met veel agrarische activitei-

ten conform Nota industriege-

luid gemeente Noordoostpol-

der. 
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2.2 TOETSING BEREKENDE WAARDEN 

De inrichting en de omliggende geluidsgevoelige objecten liggen in een omgeving 
die conform de Nota Geluid, onderdeel industrielawaai gemeente Nooroostpol-
der van oktober 2011 gekarakteriseerd wordt als een “landelijk gebied met veel 
agrarische activiteiten”. 
 
Wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) zal toetsing ter 
hoogte van woningen plaatsvinden aan: 

• 45 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur); 
• 40 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur); 
• 35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur). 

 
Wat betreft de maximale geluidsniveaus (LAmax) zal toetsing ter hoogte van om-
liggende woningen plaatsvinden aan: 

• 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur); 
• 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur); 
• 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur). 

2.3 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING (INDIRECTE HINDER) 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten 
gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoorde-
ling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct 
verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavige inrichting. 
Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in 
verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Staats-
courant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op 
basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te 
toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht 
na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).  
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HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSSITUATIE   

3.1 BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, diens adviseur en de 
aanvraag ten behoeve van de omgevingsvergunning te hebben bestudeerd, blijkt 
dat er binnen de gehele inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 beschre-
ven bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.  

3.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie, die vaker 
voorkomt dan twaalf maal per jaar. De representatieve bedrijfssituatie is in 
overeenstemming met de inrichtinghouder opgesteld. De gebouwaanduiding in 
deze tekst komt overeen met de aanduiding op de milieutekening.  
 
Aan-/afvoer diversen 
Dagelijks bezoekt ten hoogste een vrachtwagen van derden de inrichting voor 
de aan- of afvoer van diverse goederen. Hierbij valt te denken aan afval, spui-
water, diesel, zuur, bestrijdingsmiddelen, propaan en dergelijke. Deze activi-
teiten vinden jaarlijks bezien beperkt plaats en niet binnen hetzelfde etmaal. 
Met het onderzoek is de aanvoer van propaan nader beschouwd. Hiervoor be-
zoekt 1 vrachtwagen van derden in de dagperiode het bedrijf (mobiele bron 07). 
Het lossen van propaan duurt ten hoogste 25 minuten (puntbron 27). 
 
Aan-/afvoer mest en co-producten. 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het vergisten van 30.000 ton mest en 
30.000 ton co-producten per jaar. De aanvoer van mest en co-producten vindt 
het gehele jaar plaats. Ervan uitgaande dat per vracht 30 ton product getrans-
porteerd kan worden, verdeeld over circa 50 weken à 5 werkdagen per jaar be-
tekent dat er 4 vrachten per dag voor de aanvoer van mest plaatsvinden, 4 
vrachten per dag voor de aanvoer van co-product en 8 vrachten voor de afvoer 
van vergiste mest. 
 
Het transport vindt met vrachtwagens plaats. Derhalve vinden er 8 bewegingen 
met een vrachtwagen in de dagperiode plaats voor de aanvoer van mest (mobiele 
bron 01), 8 bewegingen voor de aanvoer van vaste of vloeibare co-producten 
(mobiele bron 01) en 16 bewegingen voor de afvoer van vergiste mest (digistaat) 
(mobiele bron 03). Met het onderzoek is uitgegaan dat het lossen van mest en 
het laden van vergiste mest 20 minuten per vracht duurt, waarbij een verdrin-
gerpomp in bedrijf is (puntbronnen 01 en 22) en de vrachtwagen stationair in 
bedrijf is (puntbron 02 en 23). Het lossen (kiepen) van vaste co-producten vindt 
in loods K plaats en duurt 5 minuten per vracht. Het lossen van vloeibare co-
producten vindt nabij loods G plaats, duurt 20 minuten per vracht en is als maat-
gevende activiteit beschouwd (puntbronnen 03 en 04). 
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Bezoekers 
Met een personenauto vinden om bedrijfsmatige redenen 20 bewegingen in de 
dagperiode plaats, 10 bewegingen in de avondperiode en 4 bewegingen in de 
nachtperiode (o.a. personeel, vertegenwoordigers). Daarnaast vinden er 6 be-
wegingen met een bestelbus in de dagperiode plaats (mobiele bronnen 03 en 
04). 
 
Shovel 
Binnen de inrichting is een shovel 4 uur in de dagperiode in bedrijf voor het 
uitvoeren van diverse werkzaamheden, waaronder het toevoegen van vaste co-
producten aan de vergistingsinstallatie, het laden van landbouwproducten 
(aardappelen/uien) en dergelijke (puntbron 06 t/m 09). 
 
Tractoren 
Voor het akkerbouwbedrijf vinden er met een tractor ten hoogste 10 bewegingen 
in de dagperiode, 4 bewegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de 
nachtperiode plaats (mobiele bron 05). Nabij de werktuigenberging is een trac-
tor 30 minuten stationair in bedrijf voor het aan- of afkoppelen van landbouw-
machines (puntbron 21) en ter hoogte van de opslag kan een tractor 30 minuten 
in de dagperiode in bedrijf zijn (puntbron 05). Deze activiteiten zijn inclusief de 
aanvoer van uien, wortelen, aardappelen, grondbewerking en gewasverzorging 
op de percelen elders en dergelijke. Voor de afvoer van landbouwproducten ge-
durende enkele dagen per jaar vinden ten hoogste 6 bewegingen met een vracht-
wagen van derden plaats in de dagperiode (mobiele bron 06). De aan- en afvoer 
vinden normaal gesproken niet gelijktijdig plaats, toch zijn beide in de bereke-
ning meegenomen. Het laden met een shovel is beschreven onder de paragraaf 
“Shovel”. 
 
Weegbrug 
Op de weegbrug zullen vrachtwagens ten hoogste 1 uur in de dagperiode statio-
nair in bedrijf zijn (puntbron 25). Tractoren zullen aldaar ten hoogste 10 minu-
ten enkel in de dagperiode stationair in bedrijf zijn (puntbron 26). 
 
Afvoer CO2 
Binnen de inrichting wordt een gasopwaardeerunit geplaatst welke het biogas 
geschikt maakt voor levering aan het gasnet. Deze unit kan het gehele etmaal 
in bedrijf zijn (puntbron 29). Bij de opwaardering komt CO2 vrij welke wordt 
opgeslagen in een container. De afvoer van CO2 vindt 1 keer per week plaats 
middels een vrachtwagen van derden naar de omliggende glastuinbouwbedrijven 
(mobiele bron 08). Het verwisselen van een container duurt ten hoogste 10 mi-
nuten (puntbron 28). 
 
Stationaire bronnen 
De gebouwen ten behoeve van de vergisting worden geventileerd middels 2 
luchtwassers (puntbronnen 30 en 31). Met het onderzoek is rekening gehouden 
dat de ventilatoren van de luchtwassers overcapaciteit hebben en daardoor op 
een lager toerental in bedrijf kunnen zijn. De bepaling van het bronvermogen 
van de luchtwassers is opgenomen in bijlage 1.  
 
Doordat de ventilatoren op een lager toerental kunnen draaien, vindt er een 
reductie plaats van het bronvermogen overeenkomstig de volgende formule van 
Beranek: 









×=−=∆

2

1
2 log50

N

N
LLL WWi

 
 
Waarin:   ∆L = Demping geluidsvermogen; 
   LW1 = Geluidsvermogen op vol toerental; 
   LW2 = Geluidsvermogen op gevraagd toerental; 
   N1 = Toerental vol vermogen; 
   N2 = Toerental verlaagd vermogen. 
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Voor wat de ventilatie betreft van de opslag van landbouwproducten is naar 
aanleiding van het verzoek om aanvulling specifiek navraag gedaan bij de op-
drachtgever. Opgemerkt dient te worden dat voor de ventilatie van de opslag-
loodsen geen frequentie regelaars aanwezig zijn. Het betreft een aan-/uit rege-
ling. 
 
De capaciteit voor de opslag van landbouwproducten is afgestemd op de opslag 
van uien gedurende een nat jaar. Normaal gesproken kan de inrichtinghouder de 
oogst van de producten sturen en daarmee droog aanvoeren en is de volledige 
capaciteit niet benodigd. Enkel in geval van een calamiteit (niet jaarlijks) wordt 
nat product aangevoerd. 
 
Na de opslag van de producten kunnen de ventilatoren 5 dagen volledig in bedrijf 
zijn in geval van een calamiteit. Daarna draaien ze gedurende 4 weken 8 uur per 
dag en na 4 weken nog 2 uur per dag. Doordat normaal gesproken droog product 
wordt aangevoerd behoeven de ventilatoren in de eerste 5 dagen niet 24 uur in 
bedrijf te zijn en kan de inrichtinghouder sturen bijvoorbeeld in de avond- en of 
nachtperiode.  
 
Verder blijkt dat de loodsen niet in 1 keer vol gereden worden. Dit betekent dat 
beide ventilatorgroepen nooit gelijktijdig gedurende 24 uur per etmaal in bedrijf 
zijn. Doch dat 1 groep 24 uur per dag in bedrijf kan zijn en de andere groep ten 
hoogste 8 uur per dag. 
 
De ventilatoren voor de opslag van landbouwproducten zuigen de lucht aan van 
buiten en blazen deze de lucht door het opgeslagen product. Aan de zuigzijde 
wordt normaliter een 3 dB(A) lager geluidbelasting waargenomen dan aan de 
blaaszijde. 
 
Verder wordt met de aanvraag en dit onderzoek uitgegaan van Zhiel Abegg 
ZN080-ZI-GL ventilatoren. Met dit onderzoek wordt rekening gehouden dat natte 
opslag kan plaatsvinden en wordt geen rekening gehouden met een reductie 
vanwege de aanzuigzijde van de ventilator. 
 
Nabij loods H zijn diverse geluidsbronnen aanwezig ten behoeve van de energie-
opwekking van de vergistingsinstallatie. Ten eerste zijn er 3 uitlaten van een 
WKK-installatie aanwezig (puntbron 10 t/m 12). Ten tweede zijn er 3 interkoe-
lers aanwezig (puntbron 13 t/m 15). Ten derde zijn er 3 gedempte luchtinlaten 
aanwezig in de gevel van de procesruimte (puntbron 16 t/m 18). Met het onder-
zoek is uitgegaan dat deze geluidsbronnen het gehele etmaal in bedrijf zijn. 
 

 

Figuur 3__________________   

Foto geluidbronnen WKK-instal-

latie nabij loods H 

Bron: MER aanmeldnotitie Pe-

ters Biogas Luttelgeest 



 

 

Akoestisch onderzoek Oosterringweg 39 te Luttelgeest 11 

 
In de buitenlucht zijn 2 mestpompen aanwezig, welke eveneens het gehele et-
maal in bedrijf zijn (puntbronnen 19 en 20). 
 
De roerwerken in de aanwezige mest- en vergistingssilo’s zijn niet hoorbaar ter 
hoogte van de erfgrens. 
 
De buiten opgestelde koelinstallatie zal in de dag- en avondperiode ten hoogste 
90% van de tijd in werking zijn en in de nachtperiode gedurende ten hoogste 50% 
(puntbron 35). 
 
In de werktuigenloods en bedrijfsgebouwen die binnen de inrichting aanwezig 
zijn worden ook diverse geluidsbronnen, waaronder handgereedschappen, pom-
pen, compressor en dergelijke gebruikt. Echter, doordat de bedrijfsduur beperkt 
is of dat deze in afgesloten ruimtes staan opgesteld dan wel aldaar worden ge-
bruikt is het geluid van deze installaties ter hoogte van de erfgrens niet meer 
hoorbaar of draagt dit niet relevant bij in de totale geluidbelasting van de in-
richting. 
 
Piekafvoer mest 
Ten hoogste 12 keer per jaar wordt er extra mest afgevoerd tijdens het uitrijsei-
zoen. Hierbij worden er met een vrachtwagen 15 extra vrachten mest in de dag-
periode afgevoerd, 5 extra vrachten in de avondperiode en 2 vrachten in de 
nachtperiode (mobiele bron 09). Het laden van een enkele vracht mest duurt 20 
minuten, waarbij de motor van de vrachtwagen in bedrijf is (puntbronnen 36 en 
37). Tot slot wordt een vrachtwagen 2 x gewogen op de weegbrug, alwaar de 
vrachtwagen middels een vlotte afhandeling 30 seconden per weegbeurt statio-
nair in bedrijf is (puntbron 38). 
 
Op een dag met een piekafvoer van mest zullen diverse andere activiteiten 
welke onder de representatieve bedrijfssituatie vallen niet plaatsvinden om or-
ganisatorische en technische redenen. Volledigheidshalve zijn deze activiteiten 
tezamen als de representatieve bedrijfssituatie in beeld gebracht en be-
schouwd. 
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HOOFDSTUK 4  REKENMETHODE  

4.1 REKENMETHODE 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 
geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de voorschriften van de ”Handleiding meten en rekenen indu-
strielawaai“ uitgave 1999 (HMRI-II). 

4.2 MODELLERING 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruik-
making van het computerprogramma Geomilieu v.4.21 van DGMR raadgevende 
ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren 
conform de voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Re-
kenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtbere-
keningen meegerekend: 

• Geometrische uitbreiding (afstand); 
• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels; 
• Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en 

absorptie van de bodem.  
• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;  
• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht. 

De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRI-II 
zullen altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke 
(gemeten) imissieniveaus.  
 
De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele 
bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen, wat 
afhankelijk is van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de punt-
bronnen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid en 
het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig de formule: 

�� =  −10 × 	
� � 	 × 
� × � × �� 

 
Waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie; 

l  = routelengte (m); 
  n  = aantal bewegingen; 
  v  = snelheid (m/s); 
  T  = tijdsduur beoordelingsperiode (s); 
  N  = aantal puntbronnen. 
 
Met het onderzoek is uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met 
een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de punt-
bronnen is op 10 meter aangehouden.  
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4.3 REKENPARAMETERS 

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 
Standaard maaiveldhoogte: 0 
Standaard bodemfactor: 1 (akoestisch zacht) 
Verharde bodemfactor: 0,0 (zie bijlage 2) 
Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5,0 
Standaardwaarde absorptie: HRMI – II.8 
Luchtabsorptie: 

frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

absorptie (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 

4.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS 

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van uit in eigen beheer uitge-
voerde geluidsmetingen bij soortgelijke activiteiten/installaties. De geluidbron-
nen van de WKK’s, interkoeler en luchtinlaten zijn gemeten bij een vergelijkbare 
vergistingsinstallatie in Noord-Brabant. 
 

Omschrijving Bronver-
mogen 
dB(A) 

Piekni-
veau 
dB(A) 

Piekver-
hoging 

dB 

    
Laden/lossen mest, verdringerpomp 100 -- -- 
Bestelbus 92 96 + 4 
Gasopwaardering 61 -- -- 
Laden/lossen CO2 container 101 111 + 10 
Lossen propaan 102 -- -- 
Luchtwasser 1 85 -- -- 
Luchtwasser 2 95 -- -- 
Uitlaat WKK 80 -- -- 
Interkoeler vergistingsinstallatie 71 -- -- 
Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 69 -- -- 
Koelinstallatie 88 -- -- 
Shovel 103 -- -- 
Pomp 10 kW 74 -- -- 
Pomp 3,5 kW 71 -- -- 
Lossen vloeibare co-producten 100 -- -- 
Personenauto 91 96 + 5 
Tractor 105 110 + 5 
Tractor stationair 98 -- -- 
Ventilator opslagen 82 -- -- 
Vrachtwagen stationair 96 -- -- 
Vrachtwagen 103 108 + 5 

 
  

Tabel 4.1_________________  

Gehanteerde bronniveaus 
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HOOFDSTUK 5  RESULTATEN  

5.1 AARD VAN HET GELUID 

Het is gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot 
aan de beoordelingspunten, niet te verwachten dat op de beoordelingspunten 
geluid met een tonaal of impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar is, of dat er 
muziekgeluid te horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van 
trillinghinder of laagfrequent geluid.  
 
Op het terrein is voldoende manoeuvreerruimte aanwezig om achteruitrijden tot 
een minimum te beperken. Indien sprake is van achteruitrijden dan zal dit gelet 
op het vorenstaande zeer beperkt van duur zijn. Opgemerkt kan worden dat niet 
alle voertuigen zijn voorzien van achteruitrijdsignalering, het erf is grotendeels 
afgeschermd door bebouwing en sprake is van een behoorlijke afstand tot de 
woningen van derden waardoor dit niet relevant bijdraagt in de totale geluidbe-
lasting van de inrichting (ECLI:NL:RVS:2013:2353, ECLI:NL:RVS:2015:3356). 

5.2 REKENPUNTEN 

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten en 
op controlepunten op 50 meter vanaf de inrichtingsgrens. De rekenhoogte is op 
omliggende woningen op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode aangehouden en op 
5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aangezien in de betreffende 
periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfsruimtes aanwezig zijn. De 
rekenhoogte op de controlepunten van de inrichtingsgrens is in het gehele et-
maal op 5 meter + maaiveld aangehouden.  
 
Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmer-
kende piekverhoging (∆L, overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie in-
gevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen wordt 
opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en verminderd met 
de opgetreden meteocorrectieterm (Cm). Voor wat betreft de geluidsbronnen 
zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieniveau bepaald en 
verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het hoogst opgetreden in-
vallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpunten bepaald en als hoogst 
optredende piekgeluid in de betreffende periode beschouwd.  
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5.3 RESULTATEN 

In onderstaande tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, even-
als enkele controlepunten op verschillende windhoeken. Het betreft de geluid-
belasting van de gehele inrichting. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de 
deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.  
 

 Representatieve bedrijfssituatie 

Toetspunt 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Streefwaarde 50 70 45 65 40 60 

       
Oosterringweg 36 41 58 40 60 37 60 
Oosterringweg 37 45 55 42 58 37 58 
Oosterringweg 37 41 53 40 55 39 55 
Oosterringweg 38 46 63 44 65 37 65 
Kuinderweg 25 33 39 27 40 24 40 
Kuinderweg 27 35 41 32 42 28 42 
       
50 meter zuid 41 42 39 42 39 42 
50 meter west 49 57 47 55 39 55 

 

5.4 INDIRECTE HINDER 

Met de berekening van de indirecte is de woning Oosterringweg 37 als maatge-
vend beschouwd, aangezien deze woning het dichtst aan de weg gelegen binnen 
de te beschouwen afstand van de inrichting.  Met het onderzoek is uitgegaan dat 
al het verkeer deze woning passeert met een gemiddelde rijsnelheid van 60 
km/uur en 30 km/uur voor de tractoren. Hiertoe is in het rekenmodel een sepa-
rate groep aangemaakt. 
 

Aantal bewegingen 
bronnum-

mer 
Dag Avond Nacht 

     
Personenauto 102 20 10 4 
Bestelwagen 103 6 -- -- 
Vrachtwagen - mest  24 -- -- 
Vrachtwagen - co-product  8 -- -- 
Vrachtwagen - landbouwproducten  6 -- -- 
Vrachtwagen – diversen  2 -- -- 
Vrachtwagen - CO2  2 -- -- 
Vrachtwagen – piek mest  30 10 4 
Vrachtwagen - totaal 100 72 10 4 
Tractor 101 10 4 2 

 
De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in 
de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld. 
 

Toetspunt Dag Avond Nacht Etmaal 

LAr, LT LAr, LT LAr, LT LEtmaal 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Voorkeursgrenswaarde 50 45 40 50 

     
Oosterringweg 37 42 43 36 48 

 

  

Tabel 5.1___________________  

Resultaten representatieve be-

drijfssituatie  

Tabel 5.2___________________  

Overzicht rijbewegingen 

Tabel 5.3___________________  

Resultaten indirecte hinder 
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HOOFDSTUK 6  CONCLUSIE  

6.1 BESPREKING RESULTATEN 

In opdracht van de heer J.P.A. Peters is door G&O Consult een akoestisch on-
derzoek uitgevoerd naar zijn akkerbouwbedrijf gelegen aan de Oosterringweg 
39 te Luttelgeest. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd volgens de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit 
van deze aanvraag. De gehele inrichting is bij het onderzoek betrokken. 
 
De streefwaarde voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) et-
maalwaarde wordt in de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden.  
 
De grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) wordt met de 
representatieve bedrijfssituatie niet overschreden. Uitgezonderd hierop betreft 
de woning Oosterringweg 38 alwaar in de nachtperiode een overschrijding van 5 
dB(A) resteert. De overschrijding is het gevolg van het rijden/optrekken of af-
remmen van voertuigen ter hoogte van de in-/uitrit. 
 
De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

6.2 MAATREGELEN EN BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor 
wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschik-
bare technieken (BBT). 
 
Beste beschikbare technieken. 
Alhoewel in de Best available techniques reference document (BREF) voor de 
voor de verschillende sectoren weinig tot geen voor geluid specifieke beste be-
schikbare technieken zijn voorgeschreven in de hoofdstukken 5 wordt hieronder 
toch kort ingegaan op de maatregelen en voorzieningen welke reeds zijn door-
gevoerd en als zodanig beschouwd kunnen worden. 
 
Het eigen materieel wordt in goede staat onderhouden in verband met de con-
tinuïteit van de bedrijfsvoering. 
 
Er worden geluidarme ventilatoren ingezet ten behoeve van de opslagen van 
landbouwproducten. 
 
De meeste bedrijfsactiviteiten vinden op het erf plaats welke grotendeels om-
sloten is door bebouwing welke een voor geluid afschermende werking hebben. 
 
Maatregelen maximaal geluidniveau 
Indien er gebruikt wordt gemaakt van tractoren om bijvoorbeeld in de vroege 
ochtend (nachtperiode) gewasverzorging ter hoogte van de elders gelegen lan-
derijen uit te voeren, of om een eerste vracht met landbouwproducten in de 
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vroege ochtend aan te voeren dan kunnen overschrijdingen van het maximale 
geluidniveau optreden bij de tegenover de inrit gelegen woning Oosterringweg 
38. 
 
De eigen tractoren verkeren in goede staat van onderhoud. Derhalve kan veron-
dersteld worden dat deze voldoen aan de huidige stand der techniek. 
 
Wel zou met een beheerst rijgedrag conform de geldende jurisprudentie een 
reductie van 3 dB(A) kunnen worden bereikt. Het betreft veelal eigen tractoren 
waardoor deze gedragsmaatregel zou kunnen worden verlangd. Daarnaast kan 
ter hoogte van de in-/uitrit middels bebording verzocht worden om een beheerst 
en rustig rijgedrag. Deze gedragsmaatregel lijkt echter niet afdoende om pieken 
van bijvoorbeeld een losser dan gebruikelijk zittende lading, weg te nemen. 
Deze maatregel kan het aantal pieken en wellicht de hoogte beperken doch niet 
volledig wegnemen.  
 
Omdat de woning tegenover de in-/uitrit is gelegen is het plaatsen van een 
scherm niet mogelijk. 
 
Met het verplaatsen van de in-/uitrit naar het noordwesten dient het gehele 
plan herzien te worden en dient een nieuwe in-/uitrit te worden gerealiseerd. 
 
Voor de inrichtinghouder is dit een ongewenst alternatief omdat er dan geen 
toezicht meer kan worden uitgeoefend vanuit de woning op (on)geoorloofd be-
zoek. Dit zou ondervangen kunnen worden door het verkeer voor de loods door 
te laten rijden naar de woning. Doch dan kunnen nog steeds piekgeluiden ont-
staan op nagenoeg dezelfde positie en afstand van de betrokken woning waar-
door dit geen reëel alternatief is. 
 
Deze activiteiten vinden ook reeds in de vigerende situatie plaats en zijn gebrui-
kelijk voor een agrarische inrichting zoals hier aan de orde en derhalve noodza-
kelijke voor een goede bedrijfsvoering. 
 
Daar komt bij dat de woning Oosterringweg 38 in eigendom is van de inrichting-
houder waardoor het afbreukrisico gering is. 
 
Tot slot biedt de handleiding industrielawaai en vergunningverlening de moge-
lijkheid om een 5 dB(A) hoger piekgeluidniveau toe te staan, waarbij nog kan 
worden opgemerkt dat gelet op de hoogte van het maximale geluidniveau het 
geluidniveau in de woning niet zal worden overschreden. 
 
Het College van de gemeente Noordoostpolder wordt derhalve verzocht om op 
basis van de Algemene Wet bestuursrecht gemotiveerd af te wijken van de Nota 
Geluid, onderdeel industrielawaai. Verzocht wordt derhalve om voor het maxi-
maal geluidniveau aan te sluiten bij een normstelling van 65 dB(A) ter hoogte 
van de woning Oosterringweg 38 in de nachtperiode. Een hoger waarde op basis 
van de Wet geluidhinder door gedeputeerde staten van de Provincie Flevoland 
is niet aan de orde omdat de inrichting geen grote lawaaimaker betreft en het 
geen gezoneerd industrieterrein betreft. 

6.3 CONCLUSIES 

De aangevraagde situatie wordt met in acht name van het gestelde onder 6.2 op 
het aspect akoestiek vergunbaar geacht. 
 

 

  



 

 

Bijlage 1 

Figuren en invoer rekenmodel 
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2954ao1016 v3

Model eigenschap

Omschrijving 2954ao1016 v3
Verantwoordelijke Jeroen
Rekenmethode IL

Aangemaakt door Jeroen op 11-11-2016

Laatst ingezien door twan op 4-7-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1 Oppervlak

01 N351 0,00     184855,89     531028,66         28400,83
02 N715 0,00     184631,42     530637,18         17318,04
03 N715 0,00     184593,74     530668,24         10382,72
04 Erfverharding 0,00     184705,04     530535,74         12854,05
05 Verharding silo 0,00     184671,77     530476,21           340,18

06 Verharding silo 0,00     184679,54     530452,73           323,35
07 Verharding silo 0,00     184655,88     530458,80           346,04
08 Verharding silo 0,00     184640,79     530438,09           701,48
09 Verharding silo 0,00     184657,85     530402,03           841,96
10 Verharding silo 0,00     184689,71     530382,48           850,53

11 Verharding silo 0,00     184721,31     530363,20           832,44
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1 Oppervlak

01 N351 0,00     184855,89     531028,66         28400,83
02 N715 0,00     184631,42     530637,18         17318,04
03 N715 0,00     184593,74     530668,24         10382,72
04 Erfverharding 0,00     184705,04     530535,74         12854,05
05 Verharding silo 0,00     184671,77     530476,21           340,18

06 Verharding silo 0,00     184679,54     530452,73           323,35
07 Verharding silo 0,00     184655,88     530458,80           346,04
08 Verharding silo 0,00     184640,79     530438,09           701,48
09 Verharding silo 0,00     184657,85     530402,03           841,96
10 Verharding silo 0,00     184689,71     530382,48           850,53

11 Verharding silo 0,00     184721,31     530363,20           832,44
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D)

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest     184768,64     530480,30      1,00      0,00 Relatief    24
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten     184768,15     530480,75      1,00      0,00 Relatief     8
03 Personenauto     184769,56     530479,60      0,75      0,00 Relatief    20
04 Bestelbus     184768,98     530480,03      0,75      0,00 Relatief     6
05 Tractor     184767,93     530481,05      1,50      0,00 Relatief    10

06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten     184769,29     530479,81      1,00      0,00 Relatief     6
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen     184768,81     530480,07      1,00      0,00 Relatief     2
08 Vrachtwagen afvoer CO2     184768,28     530480,51      1,00      0,00 Relatief     2
09 Vrachtwagen piek afvoer mest     184767,64     530481,36      1,00      0,00 Relatief    30
100 Vrachtwagen (indirecte hinder)     184643,78     530609,63      1,00      0,00 Relatief    72

101 Tractor (indirecte hinder)     184643,61     530609,39      1,50      0,00 Relatief    10
102 Personenauto (indirecte hinder)     184643,95     530609,88      0,75      0,00 Relatief    20
103 Bestelbus (indirecte hinder)     184644,13     530610,12      0,75      0,00 Relatief     6
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

01 -- --  27,57 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
02 -- --  32,37 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
03    10     4  28,74  25,38  33,62  10  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30
04 -- --  33,57 -- --  10  10,00   50,00   54,20   62,50   79,30
05     4     2  31,41  29,02  36,29  10  10,00   70,90   86,40   86,20   90,60

06 -- --  33,54 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
07 -- --  38,39 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
08 -- --  38,23 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
09    10     4  26,60  25,00  33,24  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
100    10     4  30,38  32,59  40,83  60  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40

101     4     2  36,02  33,63  40,90  30  10,00   70,90   86,40   86,20   90,60
102    10     4  36,01  32,66  40,90  60  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30
103 -- --  41,19 -- --  60  10,00   50,00   54,20   62,50   79,30
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

01   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   84,70   87,80   86,30   79,20   68,40   91,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

06   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

101   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103   84,70   87,80   86,30   79,20   68,40   91,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

01    0,00    0,00    0,00  103,27
02    0,00    0,00    0,00  103,27
03    0,00    0,00    0,00   90,62
04    0,00    0,00    0,00   91,77
05    0,00    0,00    0,00  104,52

06    0,00    0,00    0,00  103,27
07    0,00    0,00    0,00  103,27
08    0,00    0,00    0,00  103,27
09    0,00    0,00    0,00  103,27
100    0,00    0,00    0,00  103,27

101    0,00    0,00    0,00  104,52
102    0,00    0,00    0,00   90,62
103    0,00    0,00    0,00   91,77
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

01 Mest lossen, verdringerpomp     184681,84     530450,46     1,00      0,00 Relatief
02 Vrachtwagen stationair lossen mest     184686,62     530448,56     1,00      0,00 Relatief
03 Lossen vloeibare coproducten     184681,46     530475,06     1,00      0,00 Relatief
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten     184681,53     530469,75     1,00      0,00 Relatief
05 Tractor     184706,67     530415,52     1,50      0,00 Relatief

06 Shovel     184686,28     530466,13     1,50      0,00 Relatief
07 Shovel     184681,35     530445,94     1,50      0,00 Relatief
08 Shovel     184711,24     530415,17     1,50      0,00 Relatief
09 Shovel     184697,27     530435,51     1,50      0,00 Relatief
10 Uitlaat WKK     184690,58     530434,23    10,00      0,00 Relatief

11 Uitlaat WKK     184694,12     530432,45    10,00      0,00 Relatief
12 Uitlaat WKK     184697,53     530429,84    10,00      0,00 Relatief
13 Interkoeler verginstingsinstallatie     184688,61     530430,80     3,50      0,00 Relatief
14 Interkoeler verginstingsinstallatie     184692,80     530429,17     3,50      0,00 Relatief
15 Interkoeler verginstingsinstallatie     184696,30     530427,55     3,50      0,00 Relatief

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie     184690,02     530433,06     1,50      0,00 Relatief
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie     184693,62     530430,86     1,50      0,00 Relatief
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie     184697,02     530428,79     1,50      0,00 Relatief
19 Pomp 10 kW     184658,88     530462,35     1,50      0,00 Relatief
20 Pomp 3,5 kW     184656,85     530446,24     1,50      0,00 Relatief

21 Tractor stationair     184753,45     530441,49     1,50      0,00 Relatief
22 Mest laden, verdringerpomp     184690,81     530465,20     1,00      0,00 Relatief
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest     184689,88     530461,83     1,00      0,00 Relatief
25 Vrachtwagen stationair wegen     184747,72     530463,45     1,00      0,00 Relatief
26 Tractor stationair wegen     184746,98     530462,73     1,50      0,00 Relatief

27 Propaan lossen     184739,95     530406,78     1,00      0,00 Relatief
28 Laden lossen CO2 container     184703,33     530451,86     1,00      0,00 Relatief
29 Gasopwaardering     184696,72     530458,12     3,65      0,00 Relatief
30 Luchtwasser 1     184699,62     530455,92     4,50      0,00 Relatief
31 Luchtwasser 2     184668,54     530405,47     3,45      0,00 Relatief

32 Ventilatoren (12 stuks)     184728,10     530386,69     1,80      0,00 Relatief
33 Ventilatoren (4 stuks)     184668,27     530414,08     7,60      0,00 Relatief
34 Ventilatoren (4 stuks)     184675,64     530426,09     7,60      0,00 Relatief
35 Koelaggregaat     184701,63     530386,18     2,00      0,00 Relatief
36 Laden piek afvoer mest, overpompen     184692,89     530463,34     1,00      0,00 Relatief

37 Vrachtwagen stationair laden piek mest     184692,43     530461,14     1,00      0,00 Relatief
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest     184748,42     530464,18     1,00      0,00 Relatief
100 Vrachtwagen (piek)     184767,85     530478,64     1,00      0,00 Relatief
101 Vrachtwagen (piek)     184737,75     530406,99     1,00      0,00 Relatief
102 Vrachtwagen (piek)     184678,63     530468,64     1,00      0,00 Relatief

103 Vrachtwagen (piek)     184682,69     530442,27     1,00      0,00 Relatief
110 Tractor (piek)     184767,02     530479,48     1,50      0,00 Relatief
111 Tractor (piek)     184756,21     530441,82     1,50      0,00 Relatief
112 Tractor (piek)     184740,17     530410,22     1,50      0,00 Relatief
113 Tractor (piek)     184680,52     530441,05     1,50      0,00 Relatief

119 Laden lossen CO2 container (piek)     184704,33     530450,86     1,00      0,00 Relatief
120 Personenauto (piek)     184767,45     530479,06     0,75      0,00 Relatief
121 Personenauto (piek)     184759,08     530444,91     0,75      0,00 Relatief
150 Vrachtwagen (piek)     184691,67     530459,48     1,00      0,00 Relatief
150 Vrachtwagen (piek)     184768,13     530478,30     1,00      0,00 Relatief

151 Vrachtwagen (piek)     184719,64     530429,60     1,00      0,00 Relatief
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63

01 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   57,00   79,00
02 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
03 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   57,00   79,00
04 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
05 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee Nee Nee   70,90   86,40

06 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
07 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
08 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
09 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   53,00   64,00

11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   53,00   64,00
12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   53,00   64,00
13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,41   52,11
14 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,41   52,11
15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,41   52,11

16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee   40,21   66,61
17 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee   40,21   66,61
18 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee   40,21   66,61
19 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   24,50   39,50
20 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   21,50   36,50

21 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee Nee Nee   66,50   68,40
22 Normale puntbron   0,00 360,00   6,88 -- -- Nee Nee Nee   57,00   79,00
23 Normale puntbron   0,00 360,00   6,88 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
25 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
26 Normale puntbron   0,00 360,00  18,91 -- -- Nee Nee Nee   66,50   68,40

27 Normale puntbron   0,00 360,00  14,95 -- -- Nee Nee Nee --   76,00
28 Normale puntbron   0,00 360,00  18,91 -- -- Nee Nee Nee   66,70   69,50
29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   25,41   42,11
30 Normale puntbron   0,00 360,00   6,25   6,25   6,25 Nee Nee Nee --   47,70
31 Normale puntbron   0,00 360,00   3,53   3,53   3,53 Nee Nee Nee --   57,70

32 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee --   44,70
33 Normale puntbron   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja Nee Nee --   44,70
34 Normale puntbron   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja Nee Nee --   44,70
35 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   3,01 Nee Nee Nee   45,41   62,11
36 Normale puntbron   0,00 360,00   4,15   2,55  10,79 Nee Nee Nee   57,00   79,00

37 Normale puntbron   0,00 360,00   4,15   2,55  10,79 Nee Nee Nee   17,00   28,30
38 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16  15,58  20,77 Nee Nee Nee   17,00   28,30
100 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40
101 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40
102 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40

103 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40
110 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40
111 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40
112 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40
113 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40

119 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   66,70   69,50
120 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   50,00   69,60
121 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   50,00   69,60
150 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   63,90   76,40
150 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   63,90   76,40

151 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   63,90   76,40
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250

01   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00
02   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00
04   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00

06   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
07   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
08   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
09   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
10   65,00   70,00   73,00   72,00   73,00   72,00   68,00   79,72    0,00    0,00    0,00    0,00

11   65,00   70,00   73,00   72,00   73,00   72,00   68,00   79,72    0,00    0,00    0,00    0,00
12   65,00   70,00   73,00   72,00   73,00   72,00   68,00   79,72    0,00    0,00    0,00    0,00
13   63,11   62,91   61,41   63,21   64,11   61,71   50,31   70,72    0,00    0,00    0,00    0,00
14   63,11   62,91   61,41   63,21   64,11   61,71   50,31   70,72    0,00    0,00    0,00    0,00
15   63,11   62,91   61,41   63,21   64,11   61,71   50,31   70,72    0,00    0,00    0,00    0,00

16   63,41   57,01   53,71   54,01   50,31   43,91   35,91   68,98    0,00    0,00    0,00    0,00
17   63,41   57,01   53,71   54,01   50,31   43,91   35,91   68,98    0,00    0,00    0,00    0,00
18   63,41   57,01   53,71   54,01   50,31   43,91   35,91   68,98    0,00    0,00    0,00    0,00
19   53,50   61,50   68,00   70,50   68,00   63,50   54,50   74,47    0,00    0,00    0,00    0,00
20   50,50   58,50   65,00   67,50   65,00   60,50   51,50   71,47    0,00    0,00    0,00    0,00

21   82,70   84,80   89,70   93,40   91,90   87,30   91,10   98,45    0,00    0,00    0,00    0,00
22   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00
23   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26   82,70   84,80   89,70   93,40   91,90   87,30   91,10   98,45    0,00    0,00    0,00    0,00

27   98,00   94,00   94,00   94,00   90,00   87,00   81,00  101,91    0,00    0,00    0,00    0,00
28   81,70   85,50   95,60   97,20   95,50   88,60   77,70  101,38    0,00    0,00    0,00    0,00
29   53,11   52,91   51,41   53,21   54,11   51,71   40,31   60,72    0,00    0,00    0,00    0,00
30   70,70   68,70   76,70   81,70   78,70   72,70   63,70   84,90    0,00    0,00    0,00    0,00
31   80,70   78,70   86,70   91,70   88,70   82,70   73,70   94,90    0,00    0,00    0,00    0,00

32   67,70   65,70   73,70   78,70   75,70   69,70   60,70   81,90    0,00  -10,79  -10,79  -10,79
33   67,70   65,70   73,70   78,70   75,70   69,70   60,70   81,90    0,00   -6,02   -6,02   -6,02
34   67,70   65,70   73,70   78,70   75,70   69,70   60,70   81,90    0,00   -6,02   -6,02   -6,02
35   73,11   72,91   71,41   73,21   74,11   71,71   60,31   80,72    0,00    0,00    0,00    0,00
36   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00

37   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
101   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
102   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

103   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
110   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
111   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
112   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
113   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

119   81,70   85,50   95,60   97,20   95,50   88,60   77,70  101,38  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
120   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
121   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
150   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
150   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

151   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95
02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95
04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,52

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,72

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,72
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,72
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,72
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,72
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,72

16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,98
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,98
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,98
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,47
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,47

21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,45
22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,45

27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  101,91
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  101,38
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,72
30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   84,90
31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,90

32  -10,79  -10,79  -10,79  -10,79  -10,79   92,69
33   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   87,92
34   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   87,92
35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,72
36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95

37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
100   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
101   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
102   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

103   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
110   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
111   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
112   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
113   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52

119  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  111,38
120   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
121   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
150   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
150   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

151   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
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Industrielawaai - IL, [WABO 2016 - 2954ao1016 v3] , Geomilieu V4.21

  

184400 184800

530800

530400

  

  

Bedrijf

  
Toetspunt

  

  

0 m

  

100 m

schaal = 1 : 4000
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

01 Oosterringweg 36     184855,26     530463,43      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
02 Oosterringweg 37     184829,80     530390,35      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
03 Oosterringweg 37     184836,79     530397,67      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
04 Oosterringweg 38     184808,23     530507,51      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
05 Kuinderweg 25     184395,80     530395,36      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

06 Kuinderweg 27     184430,58     530452,78      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
07 controlepunt 50 meter zuid     184622,83     530329,00      0,00 Relatief      5,00 -- --
08 controlepunt 50 meter west     184609,89     530525,46      0,00 Relatief      5,00 -- --
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 -- -- -- Ja
02 -- -- -- Ja
03 -- -- -- Ja
04 -- -- -- Ja
05 -- -- -- Ja

06 -- -- -- Ja
07 -- -- -- Ja
08 -- -- -- Ja
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Industrielawaai - IL, [WABO 2016 - 2954ao1016 v3] , Geomilieu V4.21

  

184600 184800

530600

530400

  

  

Bedrijf

  

Gebouw

  

Bodemgebied

  

Toetspunt

  

Puntbron

  

Mobiele bron

  
Detail puntbron

  

  

0 m

  

80 m

schaal = 1 : 2000
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Oosterringweg 36 1,50 41 38 35 45 70
01_B Oosterringweg 36 5,00 43 40 37 47 71
02_A Oosterringweg 37 1,50 45 39 34 45 69
02_B Oosterringweg 37 5,00 47 42 37 47 71
03_A Oosterringweg 37 1,50 41 38 36 46 65

03_B Oosterringweg 37 5,00 42 40 39 49 66
04_A Oosterringweg 38 1,50 46 41 35 46 76
04_B Oosterringweg 38 5,00 48 44 37 49 76
05_A Kuinderweg 25 1,50 33 25 22 33 54
05_B Kuinderweg 25 5,00 34 27 24 34 55

06_A Kuinderweg 27 1,50 35 30 26 36 56
06_B Kuinderweg 27 5,00 37 32 28 38 58
07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 41 39 39 49 57
08_A controlepunt 50 meter west 5,00 49 47 39 52 68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Oosterringweg 36 1,50 58 58 58
01_B Oosterringweg 36 5,00 60 60 60
02_A Oosterringweg 37 1,50 55 55 55
02_B Oosterringweg 37 5,00 58 58 58
03_A Oosterringweg 37 1,50 53 53 53

03_B Oosterringweg 37 5,00 55 55 55
04_A Oosterringweg 38 1,50 63 63 63
04_B Oosterringweg 38 5,00 65 65 65
05_A Kuinderweg 25 1,50 39 39 39
05_B Kuinderweg 25 5,00 40 40 40

06_A Kuinderweg 27 1,50 41 41 41
06_B Kuinderweg 27 5,00 42 42 42
07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 42 42 42
08_A controlepunt 50 meter west 5,00 57 55 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Oosterringweg 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A Oosterringweg 36 1,50 41 38 35 45 70

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 33 33 33 43 37 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 29 30 22 35 59 4
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 27 29 21 34 36 4
05 Tractor 1,50 26 29 21 34 61 4
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 26 28 22 33 47 4

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 32 -- -- 32 47 4
09 Shovel 1,50 30 -- -- 30 46 4
08 Shovel 1,50 30 -- -- 30 45 4
07 Shovel 1,50 28 -- -- 28 44 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 22 23 15 28 30 4

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 28 -- -- 28 59 4
06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 43 4
21 Tractor stationair 1,50 26 -- -- 26 44 4
27 Propaan lossen 1,00 26 -- -- 26 45 4
05 Tractor 1,50 26 -- -- 26 44 4

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 25 -- -- 25 36 4
31 Luchtwasser 2 3,45 15 15 15 25 22 4
12 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 1
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 2
10 Uitlaat WKK 10,00 14 14 14 24 16 2

26 Tractor stationair wegen 1,50 24 -- -- 24 47 4
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 23 -- -- 23 59 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 23 -- -- 23 37 4
03 Personenauto 0,75 13 16 8 21 46 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 21 -- -- 21 58 4

30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 20 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 20 -- -- 20 34 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 19 -- -- 19 30 4

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 13 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 17 -- -- 17 60 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 17 -- -- 17 59 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 16 -- -- 16 30 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 15 -- -- 15 20 3

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 3
28 Laden lossen CO2 container 1,00 15 -- -- 15 38 4
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 3
35 Koelaggregaat 2,00 7 7 4 14 11 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 28 4

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4
04 Bestelbus 0,75 10 -- -- 10 47 4
19 Pomp 10 kW 1,50 -2 -2 -2 8 3 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 7 -- -- 7 12 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -5 -5 -5 5 -1 4

29 Gasopwaardering 3,65 -9 -9 -9 1 -6 3
110 Tractor (piek) 1,50 -141 -141 -141 -131 61 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -143 -143 -143 -133 60 4
111 Tractor (piek) 1,50 -147 -147 -147 -137 56 4
112 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -151 -141 52 4

100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -143 -- -- -143 60 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -156 -156 -156 -146 47 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -156 -146 47 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -149 -- -- -149 54 4
113 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4

121 Personenauto (piek) 0,75 -160 -160 -160 -150 43 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -160 -160 -150 43 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -155 -- -- -155 48 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 43 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Oosterringweg 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_B Oosterringweg 36 5,00 43 40 37 47 71

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 35 35 35 45 37 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 31 32 24 37 59 2
05 Tractor 1,50 29 31 24 36 62 2
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 29 30 22 35 36 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 28 29 24 34 47 2

12 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 0
11 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 0
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 34 -- -- 34 47 2
10 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 1
09 Shovel 1,50 31 -- -- 31 45 3

08 Shovel 1,50 31 -- -- 31 45 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 30 -- -- 30 59 2
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 23 25 16 30 30 3
07 Shovel 1,50 29 -- -- 29 43 3
21 Tractor stationair 1,50 28 -- -- 28 44 2

06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 42 3
05 Tractor 1,50 28 -- -- 28 45 3
27 Propaan lossen 1,00 27 -- -- 27 45 3
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 26 -- -- 26 36 3
31 Luchtwasser 2 3,45 16 16 16 26 23 3

26 Tractor stationair wegen 1,50 26 -- -- 26 47 2
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 25 -- -- 25 59 2
30 Luchtwasser 1 4,50 14 14 14 24 22 2
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 37 3
03 Personenauto 0,75 15 18 10 23 45 2

06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 23 -- -- 23 58 2
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 22 -- -- 22 26 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 21 -- -- 21 34 3
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 21 -- -- 21 31 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 13 3

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 13 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 13 3
28 Laden lossen CO2 container 1,00 20 -- -- 20 42 3
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 19 -- -- 19 60 2
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 19 -- -- 19 59 2

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 2
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 17 -- -- 17 30 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 16 -- -- 16 29 3

35 Koelaggregaat 2,00 8 8 6 16 12 3
04 Bestelbus 0,75 12 -- -- 12 47 2
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 9 -- -- 9 13 2
19 Pomp 10 kW 1,50 -1 -1 -1 9 2 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -5 -5 -5 5 -1 3

29 Gasopwaardering 3,65 -6 -6 -6 4 -4 2
110 Tractor (piek) 1,50 -139 -139 -139 -129 62 1
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -141 -141 -141 -131 60 2
111 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 57 2
112 Tractor (piek) 1,50 -148 -148 -148 -138 53 2

100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -141 -- -- -141 60 2
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -154 -154 -154 -144 48 3
120 Personenauto (piek) 0,75 -154 -154 -154 -144 47 2
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -146 -- -- -146 56 3
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 44 3

121 Personenauto (piek) 0,75 -159 -159 -159 -149 42 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -159 -149 43 3
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -151 -- -- -151 51 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 43 3
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

02_A Oosterringweg 37 1,50 45 39 34 45 69

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 33 35 27 40 42 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 32 34 25 39 40 4
08 Shovel 1,50 36 -- -- 36 51 4
09 Shovel 1,50 36 -- -- 36 51 4
07 Shovel 1,50 36 -- -- 36 51 4

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 24 24 24 34 28 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 28 29 21 34 58 4
12 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 25 1
11 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 25 1
10 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 25 1

05 Tractor 1,50 26 28 21 33 61 4
05 Tractor 1,50 32 -- -- 32 50 4
27 Propaan lossen 1,00 32 -- -- 32 50 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 32 -- -- 32 43 4
21 Tractor stationair 1,50 31 -- -- 31 49 3

02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 31 -- -- 31 45 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 31 -- -- 31 45 4
31 Luchtwasser 2 3,45 18 18 18 28 25 3
30 Luchtwasser 1 4,50 18 18 18 28 27 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 18 18 18 28 22 4

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 17 17 17 27 21 4
06 Shovel 1,50 27 -- -- 27 42 4
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 17 17 17 27 21 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 26 -- -- 26 31 2
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 26 -- -- 26 58 4

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 17 19 14 24 38 4
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 24 -- -- 24 39 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 14 14 14 24 17 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 14 14 14 24 17 3
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 13 13 13 23 16 3

02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 21 -- -- 21 57 4
20 Pomp 3,5 kW 1,50 10 10 10 20 14 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 20 -- -- 20 57 4
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 19 -- -- 19 30 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 17 -- -- 17 31 4

07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 15 -- -- 15 57 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 15 -- -- 15 29 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 14 -- -- 14 56 4
35 Koelaggregaat 2,00 6 6 4 14 10 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 14 -- -- 14 18 2

26 Tractor stationair wegen 1,50 14 -- -- 14 36 4
03 Personenauto 0,75 5 8 0 13 37 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 11 -- -- 11 34 4
19 Pomp 10 kW 1,50 0 0 0 10 4 4
04 Bestelbus 0,75 2 -- -- 2 39 4

29 Gasopwaardering 3,65 -8 -8 -8 2 -5 3
111 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 58 3
112 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 58 3
113 Tractor (piek) 1,50 -145 -145 -145 -135 58 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -149 -149 -149 -139 54 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -151 -151 -151 -141 52 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -- -- -147 56 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -- -- -147 56 4
110 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -162 -162 -162 -152 41 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -163 -153 40 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -158 -- -- -158 45 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 42 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 40 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 29 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

02_B Oosterringweg 37 5,00 47 42 37 47 71

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 36 38 30 43 44 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 31 31 31 41 33 2
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 33 35 27 40 41 3
09 Shovel 1,50 39 -- -- 39 52 3
08 Shovel 1,50 38 -- -- 38 52 2

07 Shovel 1,50 38 -- -- 38 52 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 31 32 24 37 60 3
05 Tractor 1,50 29 31 24 36 62 2
12 Uitlaat WKK 10,00 26 26 26 36 26 0
05 Tractor 1,50 36 -- -- 36 52 2

11 Uitlaat WKK 10,00 26 26 26 36 26 0
10 Uitlaat WKK 10,00 25 25 25 35 25 0
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 35 -- -- 35 48 3
27 Propaan lossen 1,00 34 -- -- 34 51 2
21 Tractor stationair 1,50 34 -- -- 34 50 1

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 34 -- -- 34 43 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 33 -- -- 33 46 3
31 Luchtwasser 2 3,45 22 22 22 32 28 2
30 Luchtwasser 1 4,50 21 21 21 31 29 2
06 Shovel 1,50 30 -- -- 30 44 3

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 30 -- -- 30 60 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 29 -- -- 29 32 1
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 18 18 18 28 20 3
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 18 18 18 28 20 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 17 17 17 27 20 3

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 17 17 17 27 19 2
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 16 16 16 26 18 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 16 16 16 26 18 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 34 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 24 -- -- 24 59 3

03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 23 -- -- 23 36 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 12 12 12 22 16 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 22 -- -- 22 58 2
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 20 -- -- 20 34 2
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 13 14 9 19 32 2

07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 19 -- -- 19 59 2
35 Koelaggregaat 2,00 11 11 8 18 14 2
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 18 -- -- 18 31 3
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 18 -- -- 18 59 3
03 Personenauto 0,75 9 12 4 17 40 2

33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 17 -- -- 17 20 1
26 Tractor stationair wegen 1,50 16 -- -- 16 37 2
28 Laden lossen CO2 container 1,00 15 -- -- 15 36 3
19 Pomp 10 kW 1,50 3 3 3 13 6 3
29 Gasopwaardering 3,65 -4 -4 -4 6 -2 2

04 Bestelbus 0,75 6 -- -- 6 41 2
112 Tractor (piek) 1,50 -141 -141 -141 -131 60 1
111 Tractor (piek) 1,50 -142 -142 -142 -132 59 1
113 Tractor (piek) 1,50 -142 -142 -142 -132 59 3
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -147 -147 -137 55 2

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -149 -149 -149 -139 53 3
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -144 -- -- -144 56 2
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -145 -- -- -145 57 3
110 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 43 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -158 -158 -158 -148 43 2

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -162 -152 39 2
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -155 -- -- -155 47 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -- -- -158 44 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 39 2
120 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 28 2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

03_A Oosterringweg 37 1,50 41 38 36 46 65

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 36 36 36 46 39 3
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 31 32 24 37 39 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 26 28 19 33 34 4
09 Shovel 1,50 31 -- -- 31 46 4
07 Shovel 1,50 30 -- -- 30 45 4

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 23 25 16 30 54 4
08 Shovel 1,50 29 -- -- 29 44 4
05 Tractor 1,50 21 23 16 28 56 4
12 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 19 1
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 27 -- -- 27 38 4

06 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 1
10 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 1
31 Luchtwasser 2 3,45 15 15 15 25 22 4
27 Propaan lossen 1,00 24 -- -- 24 43 4

05 Tractor 1,50 23 -- -- 23 41 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 22 -- -- 22 33 4
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 22 -- -- 22 53 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 21 -- -- 21 35 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
21 Tractor stationair 1,50 19 -- -- 19 37 3
35 Koelaggregaat 2,00 11 11 8 18 15 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 18 -- -- 18 32 4

28 Laden lossen CO2 container 1,00 18 -- -- 18 41 4
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 17 -- -- 17 54 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 17 -- -- 17 31 4
03 Personenauto 0,75 8 11 3 16 41 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 16 -- -- 16 31 4

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 8 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 15 -- -- 15 52 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 15 -- -- 15 19 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 3

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 14 -- -- 14 29 4
30 Luchtwasser 1 4,50 4 4 4 14 13 3
26 Tractor stationair wegen 1,50 11 -- -- 11 33 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 11 -- -- 11 53 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 10 -- -- 10 52 4

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 3 5 0 10 24 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 8 -- -- 8 12 2
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 1 4
04 Bestelbus 0,75 3 -- -- 3 40 4
19 Pomp 10 kW 1,50 -8 -8 -8 2 -4 4

29 Gasopwaardering 3,65 -10 -10 -10 0 -7 3
110 Tractor (piek) 1,50 -146 -146 -146 -136 56 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -148 -148 -148 -138 55 4
111 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -154 -144 49 3
112 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -154 -144 48 3

151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -157 -157 -147 46 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -158 -148 46 4
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 45 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -148 -- -- -148 55 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -161 -161 -161 -151 42 4

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -152 -- -- -152 51 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -- -- -156 47 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 44 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -169 -169 -169 -159 34 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

03_B Oosterringweg 37 5,00 42 40 39 49 66

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 38 38 38 48 40 2
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 32 34 25 39 39 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 27 29 20 34 34 3
09 Shovel 1,50 32 -- -- 32 46 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 25 27 19 32 54 2

07 Shovel 1,50 31 -- -- 31 46 3
05 Tractor 1,50 23 25 18 30 56 2
08 Shovel 1,50 30 -- -- 30 43 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 29 -- -- 29 39 3
06 Shovel 1,50 27 -- -- 27 41 3

31 Luchtwasser 2 3,45 17 17 17 27 23 2
27 Propaan lossen 1,00 26 -- -- 26 43 2
12 Uitlaat WKK 10,00 16 16 16 26 16 0
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 15 0
05 Tractor 1,50 25 -- -- 25 42 3

10 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 15 0
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 37 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 24 -- -- 24 54 2
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 23 -- -- 23 33 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 3

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 3
21 Tractor stationair 1,50 22 -- -- 22 37 2
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 14 3
30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 19 2
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 21 -- -- 21 34 3

35 Koelaggregaat 2,00 13 13 10 20 16 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 20 -- -- 20 33 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 19 -- -- 19 54 2
28 Laden lossen CO2 container 1,00 19 -- -- 19 41 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 19 -- -- 19 32 3

03 Personenauto 0,75 10 13 5 18 41 2
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 2
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 17 -- -- 17 21 1
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 2
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 17 -- -- 17 53 2

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 2
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 16 -- -- 16 30 2
26 Tractor stationair wegen 1,50 13 -- -- 13 34 2
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 13 -- -- 13 54 2
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 12 -- -- 12 53 2

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 5 7 2 12 25 2
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 10 -- -- 10 13 1
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -1 -1 -1 9 2 3
04 Bestelbus 0,75 5 -- -- 5 40 2
29 Gasopwaardering 3,65 -6 -6 -6 4 -4 2

19 Pomp 10 kW 1,50 -6 -6 -6 4 -3 3
110 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 57 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -146 -146 -146 -136 55 2
111 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -151 -141 50 1
112 Tractor (piek) 1,50 -152 -152 -152 -142 49 2

151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -155 -155 -155 -145 47 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -146 -- -- -146 55 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -156 -146 46 3
113 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -157 -147 45 3
120 Personenauto (piek) 0,75 -159 -159 -159 -149 42 2

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -151 -- -- -151 51 3
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -154 -- -- -154 47 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -167 -167 -167 -157 34 2
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -- -- -158 45 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 44 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Oosterringweg 38
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

04_A Oosterringweg 38 1,50 46 41 35 46 76

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 36 37 29 42 66 3
05 Tractor 1,50 33 36 29 41 68 3
08 Shovel 1,50 39 -- -- 39 54 4
05 Tractor 1,50 38 -- -- 38 56 4
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 31 32 27 37 51 3

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 37 -- -- 37 51 3
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 30 31 23 36 38 4
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 34 -- -- 34 65 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 22 22 22 32 26 4
12 Uitlaat WKK 10,00 22 22 22 32 22 1

09 Shovel 1,50 31 -- -- 31 46 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 24 26 17 31 32 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 31 -- -- 31 52 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 30 -- -- 30 66 3
06 Shovel 1,50 30 -- -- 30 45 4

07 Shovel 1,50 29 -- -- 29 45 4
11 Uitlaat WKK 10,00 19 19 19 29 20 1
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 29 -- -- 29 65 3
10 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 19 1
03 Personenauto 0,75 19 22 14 27 51 3

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 27 -- -- 27 38 4
27 Propaan lossen 1,00 25 -- -- 25 44 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 24 -- -- 24 66 3
31 Luchtwasser 2 3,45 13 13 13 23 20 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 23 -- -- 23 65 3

01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 23 -- -- 23 37 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 16 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 22 -- -- 22 36 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 21 -- -- 21 32 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 14 4

30 Luchtwasser 1 4,50 10 10 10 20 19 3
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 10 10 10 20 13 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
21 Tractor stationair 1,50 19 -- -- 19 36 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 18 -- -- 18 23 2

14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 8 8 8 18 11 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 18 -- -- 18 32 4
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 8 8 8 18 11 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 18 -- -- 18 32 4
35 Koelaggregaat 2,00 9 9 7 17 14 4

28 Laden lossen CO2 container 1,00 17 -- -- 17 39 4
04 Bestelbus 0,75 15 -- -- 15 52 3
19 Pomp 10 kW 1,50 5 5 5 15 9 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 10 -- -- 10 14 2
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 1 4

29 Gasopwaardering 3,65 -8 -8 -8 2 -5 3
110 Tractor (piek) 1,50 -136 -136 -136 -126 65 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -137 -137 -137 -127 64 2
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -143 -143 -143 -133 60 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -137 -- -- -137 64 2

120 Personenauto (piek) 0,75 -150 -150 -150 -140 52 3
111 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 49 3
112 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -155 -145 48 4
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 45 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -158 -148 45 4

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -151 -- -- -151 52 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -168 -168 -168 -158 35 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -- -- -158 45 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 44 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 39 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Oosterringweg 38
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

04_B Oosterringweg 38 5,00 48 44 37 49 76

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 38 40 32 45 66 1
05 Tractor 1,50 36 39 31 44 69 1
08 Shovel 1,50 40 -- -- 40 54 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 34 35 30 40 52 1
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 39 -- -- 39 52 1

05 Tractor 1,50 39 -- -- 39 56 3
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 31 32 24 37 38 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 37 -- -- 37 66 1
12 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 0
26 Tractor stationair wegen 1,50 33 -- -- 33 53 1

02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 33 -- -- 33 66 1
09 Shovel 1,50 32 -- -- 32 46 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 22 22 22 32 25 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 25 27 19 32 32 3
11 Uitlaat WKK 10,00 22 22 22 32 22 0

06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 31 -- -- 31 66 1
10 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0
06 Shovel 1,50 31 -- -- 31 44 2
07 Shovel 1,50 31 -- -- 31 45 3
03 Personenauto 0,75 22 25 17 30 51 1

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 28 -- -- 28 38 3
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 27 -- -- 27 66 1
30 Luchtwasser 1 4,50 16 16 16 26 24 1
27 Propaan lossen 1,00 26 -- -- 26 44 3
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 26 -- -- 26 65 1

31 Luchtwasser 2 3,45 15 15 15 25 21 3
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 37 3
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 13 13 13 23 15 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 23 -- -- 23 35 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 13 13 13 23 15 3

14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 12 12 12 22 14 2
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 22 -- -- 22 32 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 22 -- -- 22 25 1
21 Tractor stationair 1,50 22 -- -- 22 37 1
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 14 3

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2
28 Laden lossen CO2 container 1,00 21 -- -- 21 42 2
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 13 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 19 -- -- 19 32 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 19 -- -- 19 32 3

04 Bestelbus 0,75 18 -- -- 18 52 1
35 Koelaggregaat 2,00 9 9 6 16 12 3
19 Pomp 10 kW 1,50 6 6 6 16 9 3
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 12 -- -- 12 15 1
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 0 3

29 Gasopwaardering 3,65 -4 -4 -4 6 -3 1
110 Tractor (piek) 1,50 -134 -134 -134 -124 65 0
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -134 -134 -134 -124 65 0
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -142 -142 -142 -132 60 2
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -134 -- -- -134 65 0

120 Personenauto (piek) 0,75 -147 -147 -147 -137 52 0
112 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 48 2
111 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 47 1
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -156 -146 45 3
113 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -156 -146 46 3

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -149 -- -- -149 52 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -166 -166 -166 -156 35 1
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -- -- -157 45 3
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 43 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 38 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Kuinderweg 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

05_A Kuinderweg 25 1,50 33 25 22 33 54

31 Luchtwasser 2 3,45 16 16 16 26 24 4
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 19 21 13 26 28 5
08 Shovel 1,50 25 -- -- 25 41 5
06 Shovel 1,50 25 -- -- 25 41 5
09 Shovel 1,50 25 -- -- 25 41 5

07 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 15 16 8 21 23 5
10 Uitlaat WKK 10,00 11 11 11 21 14 3
11 Uitlaat WKK 10,00 11 11 11 21 14 3
12 Uitlaat WKK 10,00 11 11 11 21 14 3

05 Tractor 1,50 20 -- -- 20 38 5
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 19 -- -- 19 24 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 13 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 5
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 5

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 18 -- -- 18 29 5
30 Luchtwasser 1 4,50 7 7 7 17 18 4
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 7 7 7 17 11 5
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 10 11 3 16 41 5
05 Tractor 1,50 8 10 3 15 44 5

01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 15 -- -- 15 29 5
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 14 -- -- 14 29 5
27 Propaan lossen 1,00 13 -- -- 13 33 5
35 Koelaggregaat 2,00 5 5 3 13 10 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 13 -- -- 13 24 5

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 1 1 1 11 5 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 10 -- -- 10 25 5
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 0 0 0 10 4 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 0 0 0 10 4 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 10 -- -- 10 25 5

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 9 -- -- 9 41 5
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 7 -- -- 7 12 3
19 Pomp 10 kW 1,50 -4 -4 -4 6 1 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 5 -- -- 5 29 5
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 5 -- -- 5 42 5

20 Pomp 3,5 kW 1,50 -7 -7 -7 3 -2 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 1 -- -- 1 39 5
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 -1 -- -- -1 42 5
03 Personenauto 0,75 -9 -6 -14 -1 25 5
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -8 -6 -11 -1 14 5

29 Gasopwaardering 3,65 -11 -11 -11 -1 -7 4
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 -2 -- -- -2 14 5
21 Tractor stationair 1,50 -2 -- -- -2 17 5
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 -3 -- -- -3 40 5
26 Tractor stationair wegen 1,50 -7 -- -- -7 16 5

04 Bestelbus 0,75 -17 -- -- -17 21 5
112 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 44 5
113 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -161 -151 42 4
110 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -166 -156 37 5
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -166 -156 37 5

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -167 -157 37 5
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -170 -160 34 5
111 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -171 -161 33 5
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -164 -- -- -164 40 5
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 38 5

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -- -- -166 38 5
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -- -- -168 36 5
121 Personenauto (piek) 0,75 -180 -180 -180 -170 24 5
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -- -- -170 34 5
120 Personenauto (piek) 0,75 -182 -182 -182 -172 22 5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Kuinderweg 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

05_B Kuinderweg 25 5,00 34 27 24 34 55

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 22 23 15 28 30 4
31 Luchtwasser 2 3,45 18 18 18 28 25 3
08 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
06 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4
09 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4

10 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 18 2
07 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 18 3
12 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 17 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 17 19 10 24 25 4

05 Tractor 1,50 22 -- -- 22 40 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 21 -- -- 21 25 3
30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 20 3
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 20 -- -- 20 31 4
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 12 4

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 12 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 12 13 5 18 42 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 12 4
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 8 8 8 18 12 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 17 -- -- 17 31 4

03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 16 -- -- 16 30 4
05 Tractor 1,50 9 11 4 16 44 4
27 Propaan lossen 1,00 15 -- -- 15 34 4
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 14 -- -- 14 25 4
35 Koelaggregaat 2,00 6 6 4 14 11 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 7 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 12 -- -- 12 26 4
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 11 -- -- 11 43 4

04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 11 -- -- 11 25 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 10 -- -- 10 33 4
19 Pomp 10 kW 1,50 -1 -1 -1 9 3 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 9 -- -- 9 13 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 7 -- -- 7 43 4

20 Pomp 3,5 kW 1,50 -4 -4 -4 6 0 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 3 -- -- 3 40 4
03 Personenauto 0,75 -7 -4 -12 1 26 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 1 -- -- 1 43 4
29 Gasopwaardering 3,65 -9 -9 -9 1 -6 4

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -7 -5 -10 0 15 4
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 0 -- -- 0 15 4
21 Tractor stationair 1,50 -1 -- -- -1 18 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 -1 -- -- -1 41 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 -5 -- -- -5 18 4

04 Bestelbus 0,75 -16 -- -- -16 22 4
112 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
113 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
110 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -164 -154 39 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 38 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 38 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -168 -158 35 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4
111 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -170 -160 33 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 4

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 39 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -- -- -166 37 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -- -- -168 35 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -179 -179 -179 -169 24 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -180 -180 -180 -170 24 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Kuinderweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

06_A Kuinderweg 27 1,50 35 30 26 36 56

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 25 27 18 32 34 5
31 Luchtwasser 2 3,45 20 20 20 30 27 4
06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 44 4
10 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 21 3
11 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 20 3

09 Shovel 1,50 27 -- -- 27 43 4
12 Uitlaat WKK 10,00 17 17 17 27 20 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 20 22 13 27 29 5
07 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
08 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4

33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 23 -- -- 23 28 3
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 23 -- -- 23 34 5
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 12 12 12 22 16 4
30 Luchtwasser 1 4,50 10 10 10 20 21 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 13 15 7 20 44 5

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 13 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 18 -- -- 18 30 5
05 Tractor 1,50 18 -- -- 18 37 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 4

05 Tractor 1,50 10 12 5 17 45 5
27 Propaan lossen 1,00 17 -- -- 17 36 5
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 16 -- -- 16 30 5
35 Koelaggregaat 2,00 8 8 6 16 13 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 16 -- -- 16 30 5

14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 4
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 28 5
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 13 -- -- 13 18 3

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 13 -- -- 13 45 5
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 12 -- -- 12 27 5
28 Laden lossen CO2 container 1,00 8 -- -- 8 32 5
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 8 -- -- 8 45 5
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 1 4

19 Pomp 10 kW 1,50 -4 -4 -4 6 1 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 5 -- -- 5 43 5
29 Gasopwaardering 3,65 -7 -7 -7 3 -3 4
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -4 -2 -8 3 18 5
21 Tractor stationair 1,50 2 -- -- 2 21 5

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 2 -- -- 2 18 5
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 0 -- -- 0 43 5
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 -1 -- -- -1 42 5
03 Personenauto 0,75 -9 -6 -14 -1 24 5
26 Tractor stationair wegen 1,50 -4 -- -- -4 19 5

04 Bestelbus 0,75 -15 -- -- -15 23 5
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 45 4
112 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 43 5
110 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -163 -153 41 5
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -163 -153 41 5

151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -163 -153 41 5
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -167 -157 37 5
111 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -167 -157 37 5
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -162 -- -- -162 42 5
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 5

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 5
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 41 5
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -- -- -167 37 5
120 Personenauto (piek) 0,75 -178 -178 -178 -168 25 5
121 Personenauto (piek) 0,75 -180 -180 -180 -170 24 5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Kuinderweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

06_B Kuinderweg 27 5,00 37 32 28 38 58

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 27 29 20 34 35 4
31 Luchtwasser 2 3,45 22 22 22 32 28 3
10 Uitlaat WKK 10,00 20 20 20 30 22 2
11 Uitlaat WKK 10,00 20 20 20 30 22 2
12 Uitlaat WKK 10,00 20 20 20 30 22 2

06 Shovel 1,50 29 -- -- 29 43 4
09 Shovel 1,50 28 -- -- 28 43 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 21 23 15 28 29 4
08 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
07 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 25 -- -- 25 36 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 25 -- -- 25 29 2
30 Luchtwasser 1 4,50 14 14 14 24 23 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 13 13 13 23 17 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 16 18 9 23 47 4

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 15 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4
05 Tractor 1,50 20 -- -- 20 38 4
05 Tractor 1,50 12 15 7 20 48 4

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 19 -- -- 19 30 4
27 Propaan lossen 1,00 18 -- -- 18 37 4
35 Koelaggregaat 2,00 11 11 8 18 15 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 18 -- -- 18 32 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 17 -- -- 17 31 4

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 3
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 15 -- -- 15 47 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 15 -- -- 15 20 2

04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 28 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 14 -- -- 14 27 4
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 11 -- -- 11 47 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 10 -- -- 10 33 4
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -1 -1 -1 9 3 4

19 Pomp 10 kW 1,50 -1 -1 -1 9 2 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 8 -- -- 8 46 4
21 Tractor stationair 1,50 7 -- -- 7 26 4
29 Gasopwaardering 3,65 -6 -6 -6 4 -2 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -3 -1 -7 4 18 4

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 3 -- -- 3 18 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 2 -- -- 2 45 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 2 -- -- 2 44 4
03 Personenauto 0,75 -7 -4 -12 1 25 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 -2 -- -- -2 21 4

04 Bestelbus 0,75 -12 -- -- -12 26 4
113 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -157 -147 46 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -158 -148 45 4
112 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
111 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -161 -151 42 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -161 -151 42 4
110 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -162 -152 42 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 38 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 42 4

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 42 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 38 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -177 -177 -177 -167 26 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -178 -178 -178 -168 25 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

�)*)���*��'+��+�����,�
��	�-�.��



����������	
����������

���	
��������������
��������� !"������#$������%��"�����������&���'����(	���
�����

Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - controlepunt 50 meter zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 41 39 39 49 57

31 Luchtwasser 2 3,45 38 38 38 48 42 0
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 26 28 20 33 34 3
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 33 -- -- 33 35 0
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 22 22 22 32 24 2
12 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0

11 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0
10 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0
07 Shovel 1,50 29 -- -- 29 43 3
09 Shovel 1,50 29 -- -- 29 42 3
06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 42 3

35 Koelaggregaat 2,00 21 21 18 28 23 1
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 20 22 13 27 27 3
08 Shovel 1,50 25 -- -- 25 38 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 34 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 16 17 9 22 45 3

18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 21 -- -- 21 34 3
30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 19 2

03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 21 -- -- 21 34 3
27 Propaan lossen 1,00 21 -- -- 21 38 3
05 Tractor 1,50 12 15 7 20 47 3
19 Pomp 10 kW 1,50 8 8 8 18 11 3
05 Tractor 1,50 18 -- -- 18 34 2

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 17 -- -- 17 27 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 17 -- -- 17 19 0
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 6 6 6 16 8 2
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 6 6 6 16 8 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 6 6 6 16 8 1

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 15 -- -- 15 46 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 15 -- -- 15 27 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 27 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 3 3 3 13 5 2
21 Tractor stationair 1,50 12 -- -- 12 29 3

28 Laden lossen CO2 container 1,00 12 -- -- 12 34 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 4 6 1 11 25 3
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 10 -- -- 10 25 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 10 -- -- 10 46 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 6 -- -- 6 43 3

03 Personenauto 0,75 -2 1 -7 6 30 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 6 -- -- 6 28 3
29 Gasopwaardering 3,65 -5 -5 -5 5 -3 2
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 3 -- -- 3 44 3
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 3 -- -- 3 44 3

04 Bestelbus 0,75 -6 -- -- -6 31 3
113 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -157 -147 45 2
112 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 44 3
110 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 43 3
111 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 42 3

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -162 -152 40 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -162 -152 41 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -164 -154 38 3
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -158 -- -- -158 44 3
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 41 3

101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 41 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 40 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 29 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 28 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - controlepunt 50 meter west
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

08_A controlepunt 50 meter west 5,00 49 47 39 52 68

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 43 45 37 50 49 2
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 39 40 32 45 45 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 41 -- -- 41 50 2
06 Shovel 1,50 41 -- -- 41 53 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 40 -- -- 40 52 2

30 Luchtwasser 1 4,50 28 28 28 38 35 1
10 Uitlaat WKK 10,00 27 27 27 37 27 0
11 Uitlaat WKK 10,00 27 27 27 37 27 0
12 Uitlaat WKK 10,00 27 27 27 37 27 0
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 36 -- -- 36 45 2

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 29 31 22 36 58 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 34 -- -- 34 46 2
09 Shovel 1,50 34 -- -- 34 47 2
31 Luchtwasser 2 3,45 24 24 24 34 29 2
08 Shovel 1,50 33 -- -- 33 47 3

34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 32 -- -- 32 34 0
27 Propaan lossen 1,00 31 -- -- 31 49 3
19 Pomp 10 kW 1,50 20 20 20 30 21 1
05 Tractor 1,50 21 24 16 29 56 3
28 Laden lossen CO2 container 1,00 28 -- -- 28 49 2

05 Tractor 1,50 28 -- -- 28 44 3
07 Shovel 1,50 27 -- -- 27 40 2
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 15 15 15 25 19 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 24 -- -- 24 55 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 23 -- -- 23 58 3

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 15 2
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 15 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 20 -- -- 20 32 2
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 20 -- -- 20 22 0
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 19 -- -- 19 31 2
29 Gasopwaardering 3,65 8 8 8 18 9 1

35 Koelaggregaat 2,00 10 10 7 17 13 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 7 7 7 17 9 1
21 Tractor stationair 1,50 16 -- -- 16 33 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 16 -- -- 16 52 3
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 15 -- -- 15 56 3

07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 12 -- -- 12 54 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 2 4 -1 9 23 3
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 8 -- -- 8 23 3
03 Personenauto 0,75 -3 0 -8 5 29 3
26 Tractor stationair wegen 1,50 3 -- -- 3 24 3

04 Bestelbus 0,75 -7 -- -- -7 30 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -144 -144 -144 -134 57 2
112 Tractor (piek) 1,50 -146 -146 -146 -136 57 3
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -147 -147 -137 55 3
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -142 -- -- -142 59 3

113 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 48 2
111 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -156 -146 46 3
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -- -- -147 55 3
110 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -162 -152 41 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 37 3

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -- -- -156 45 2
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -- -- -157 44 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -172 -172 -172 -162 30 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 37 3
120 Personenauto (piek) 0,75 -177 -177 -177 -167 25 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Oosterringweg 36 1,50 42 41 34 46 76
01_B Oosterringweg 36 5,00 43 43 35 48 77
02_A Oosterringweg 37 1,50 38 38 30 43 73
02_B Oosterringweg 37 5,00 40 40 32 45 73
03_A Oosterringweg 37 1,50 42 41 34 46 77

03_B Oosterringweg 37 5,00 44 43 36 48 77
04_A Oosterringweg 38 1,50 42 42 34 47 76
04_B Oosterringweg 38 5,00 43 43 35 48 77
05_A Kuinderweg 25 1,50 17 17 9 22 55
05_B Kuinderweg 25 5,00 18 18 10 23 55

06_A Kuinderweg 27 1,50 22 21 14 26 59
06_B Kuinderweg 27 5,00 23 23 15 28 60
07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 20 20 12 25 57
08_A controlepunt 50 meter west 5,00 32 32 24 37 67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 9  Plattegrondtekeningen gewenste situatie 
 

De plattegrondtekeningen van de gewenste situatie zijn als bestand 
 

“PL-03_NBW_Milieutek_26-07-2017” en “PL-04_NBW_Mil.tek.drsn_26-07-2017”  
 
als bijlage ingesloten. 
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Ecologisch onderzoek Oosterringweg 39 Luttelgeest 

1 INLEIDING 
 
 

1.1 Aanleiding 
In opdracht van dhr. V. Van ’t Erve, namens VantErve Advies, heeft EcoMilieu Advies 
een ecologische oriëntatie natuurwetgeving uitgevoerd inzake de onderbouwing voor 
ruimtelijke planvorming op locatie Oosterringweg 39 te Luttelgeest, gemeente 
Noordoostpolder, provincie Flevoland.  
 
De Wet natuurbescherming (Wnb) en het Natuur Netwerk Nederland beleid (NNN) 
verplichten vooraf te toetsen of ruimtelijke ingrepen of activiteiten conflicteren met 
aanwezige beschermde plant- en diersoorten, wezenlijke kenmerken en waarden of 
instandhoudingsdoelen. Het plangebied ligt niet in het NNN, hierna Natuur Netwerk 
Nederland, en ligt op ca. 5,3 kilometer afstand van het dichstbijzijnde Natura2000 
(N2000) gebied. In onderhavig rapport wordt een oriëntatie uitgevoerd aan gebieds- 
en soortbescherming in het kader van de Wnb en het NNN beleid.  

 
 

1.2 Onderzoeksdoel en -vragen 
In deze paragraaf wordt de doelstelling vertaald naar onderzoeksvragen.  
Het doel is middels ecologisch onderzoek na te gaan of de geplande ingrepen 
negatieve effecten (kunnen) hebben op (potentieel) aanwezige beschermde plant- en 
diersoorten, wezenlijke kenmerken en waarden of instandhoudingsdoelen. Concreet 
komen uit de doelstelling de volgende onderzoeksvragen naar voren, die middels 
deze oriëntatie worden beantwoordt: 
 
 Welke beschermde plant- en diersoorten komen (potentieel) voor in of direct rond 

het plangebied? 
 Wat zijn de effecten van de geplande ingrepen op deze beschermde soorten?  
 Wat zijn de effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden en 

instandhoudingsdoelen van beschermde N2000 en NNN gebieden en kunnen 
(significant) negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden en 
instandhoudingsdoelen van deze beschermde gebieden al dan niet met zekerheid 
worden uitgesloten? 

 Zijn de mogelijke negatieve effecten van de geplande ingrepen een overtreding 
van de Wnb en kunnen mogelijk negatieve effecten worden voorkomen middels 
mitigerende of compenserende maatregelen? 
 

 

1.3 Leeswijzer 
In dit hoofdstuk is beschreven hoe dit onderzoek, het uitvoeren van ecologisch 
onderzoek in het kader van soort- en gebiedsbescherming, tot stand is gekomen en 
werd de doelstelling vertaald naar onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt de 
onderzoeksmethodiek besproken. In hoofdstuk 3 volgt een algemene beschrijving van 
het plangebied en de voorgenomen ingrepen. In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van 
bronnenonderzoek, een veldbezoek en expert judgement de (potentiële) aan- of 
afwezigheid van beschermde soorten onderbouwd. In hoofdstuk 5 volgt de synthese 
van de resultaten en wordt een effectentoetsing uitgevoerd op beschermde soorten in 
het kader van de Wnb. In hoofdstuk 6 volgt een effectentoetsing op de 
gebiedsbescherming Wnb en NNN beleid. In hoofdstuk 7 volgen de conclusies en 
aanbevelingen met eventuele mitigerende maatregelen en wordt de eventuele 
noodzaak aangegeven tot vervolgonderzoek. Hierna volgen de geraadpleegde 
bronnen en bijlagen met een foto impressie van het plangebied en het N2000 
aanwijzingsbesluit. 
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2 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
 

2.1 Algemene opzet en werkwijze 
Dit natuurwaardenonderzoek betreft een inschatting van de (potentiële) 
aanwezigheid van en mogelijke nadelige effecten op beschermde soorten planten en 
dieren, wezenlijke kenmerken en waarden en instandhoudingsdoelen in het kader van 
de natuurwetgeving. Aan de hand van het veldbezoek en de geraadpleegde bronnen 
is op basis van expert judgement een inschatting gemaakt van het (potentieel) 
voorkomen van (functies van) beschermde flora en fauna en Habitattypen in en rond 
het plangebied. Op basis van beschreven ingrepen is een inschatting gemaakt van te 
verwachten negatieve effecten op de (potentieel) aanwezige beschermde soorten, 
soortfuncties en gebieden. De mogelijk negatieve effecten zijn getoetst aan de Wnb 
en het NNN beleid.  
 
Tot slot wordt geadviseerd over de noodzaak tot het nemen van mitigerende 
(verzachtende of inpassings-) of compenserende maatregelen, dan wel de noodzaak 
tot het nemen van vervolgonderzoek.  
 
Bronnenonderzoek 
Het bronnenonderzoek gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een 
actueel overzicht van beschermde soorten die in de regio voorkomen zijn 
verspreidingsgegevens van internetmedia en diverse verspreidingsatlassen van 
relevante soortgroepen en (jaar)verslagen van Particuliere Gegevensbeherende 
Organisaties (PGO’s) geraadpleegd (zie geraadpleegde bronnen). 
 
Oriënterend terreinbezoek 
Het plangebied is op 22 juni 2017 bezocht. Tijdens het veldbezoek is zoveel mogelijk 
concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van 
beschermde soorten, o.a. zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de 
aanwezigheid van pootafdrukken, nesten, holen, uitwerpselen, haren, etc. Op basis 
van terreinkenmerken is beoordeeld of het terrein geschikt is voor de in de regio 
voorkomende beschermde soorten.  
 
Expert judgement 
Tijdens dit natuurwaardenonderzoek is expert judgement toegepast om de 
geschiktheid van het plangebied voor mogelijk voorkomende beschermde soorten te 
beoordelen.  
 
Gebruikte onderzoeksinstrumenten 
Bij dit onderzoek zijn de volgende instrumenten gebruikt: 
 
 verrekijker; 
 digitale fotocamera. 
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Het ecologisch onderzoek om tot beantwoording te komen van de onderzoeksvragen 
is uitgevoerd middels volgend schematisch overzicht (figuur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig. 1: Schematische weergave onderzoeksmethodiek. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultaten 

Onderzoeksvragen 

Inventarisatiefase Bronnenonderzoek, veldbezoek en expert judgement 

Analysefase 

 

Synthesefase Conclusie en aanbevelingen 
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3 PLANLOCATIE EN INGREPEN 
 
 

3.1 Planlocatie  
Het plangebied ligt ten noordwesten van de bebouwde kom van Luttelgeest aan de 
Oosterringweg nummer 39. Het plangebied is in gebruik als een Biovergistingsbedrijf. 
Het onderzoeksgebied betreft schuren, verharding, singelbeplanting en een deel 
afgegraven grond (fig. 2 en 3 en foto-impressie bijlage I). 
 
 

3.2 Beschrijving geplande ingrepen 
Gepland staat de bouw van een nieuwe schuur, een nieuwe vergistingsilo en de 
oriëntatie van de singelbeplanting in de westerlijke hoek aan te passen aan de 
ruimtelijke wensen. De daaruit voortvloeiende ingrepen zijn de sloop van enkele 
schuren, bouwrijp maken van de grond waar nu de oude schuren staan en het 
rooien/verplaatsen/kappen van delen van de singelbeplanting. In figuur 2 wordt de 
globale situering van het plangebied weergegeven (rode arcering) en in figuur 3 de 
situering van het plangebied (rode arcering) in de regio. Foto’s van het plangebied zijn 
opgenomen in bijlage I. 
 
 
 
 

        
   Fig. 2: Globale situering plangebied / onderzoeksgebied (bron: PDok). 
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 Fig. 3: Plangebied / onderzoekslocatie versus regio (bron: PDok). 
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4 NATUURWAARDENONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk zijn de (potentiële) aan- of afwezigheid van de onderzochte plant- en 
diersoorten in het onderzoeksgebied onderbouwd. De relevante soorten zijn nader 
toegelicht. 

 
 

4.1 Veldbezoek 
Tijdens het veldbezoek, is voor zover mogelijk een inventarisatie uitgevoerd van de 
beschermde soorten binnen de Wnb, met de nadruk op de niet vrijgestelde 
beschermde soorten. In onderstaande tabel zijn de tijdstippen en de waarnemings-
condities van het uitgevoerde veldbezoek weergegeven. 
 
 
Tabel 1: Waarnemingscondities veldbezoek 

Datum Begintijd Eindtijd Weersomstandigheden 

22 juni 2017 09:00 11:00 Wind WZW 12, bewolking 3/8, droog, 25->28°C 

 
 
 

4.2 Flora 
In betreffende onderzoekslocatie zijn de volgende biotopen (CBS, 2005) aangetroffen: 
 
 521: Erven, volkstuinen en moestuinen. 

 
De onderzoeksdatum is representatief voor onderzoek naar plantensoorten. Er is een 
goed beeld verkregen van de te verwachten soorten in het plangebied. In en rond de 
onderzoekslocatie zijn met name algemene plantensoorten aangetroffen en te 
verwachten die voorkomen op eutrofe standplaatsen. Ontheffingsplichtige 
plantensoorten binnen de Wnb zijn niet aangetroffen in het plangebied tijdens het 
veldonderzoek en worden gezien de terreingesteldheid en aangetroffen 
soortensamenstelling ook niet verwacht.  
 
 

4.3 Grondgebonden Zoogdieren 
In het plangebied en directe omgeving zijn een aantal vaste verblijfplaatsen van 
grondgebonden zoogdiersoorten te verwachten, zoals veldmuis, rosse woelmuis, 
huisspitsmuis, bosmuis, bruine rat, egel en konijn. In en rond het onderzoeksgebied 
zijn geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van (vaste rust- of 
verblijfplaatsen) van beschermde soorten zoogdieren, zoals steenmarter, das of 
eekhoorn. Verwacht wordt dat de steenmarter incidenteel wel gebruik kan maken van 
de directe omgeving van het plangebied als foerageergebied. Overige beschermde 
soorten grondgebonden zoogdieren worden gezien de terreingesteldheid en 
verspreidingsgegevens niet verwacht. 
 
 

4.4 Vleermuizen 
 
Potentiële verblijfplaatsen 
Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in 
boomholten, huizen, kelders etc. In het onderzoeksgebied zijn in de te slopen schuren 
of te rooien singelbeplanting geen voor vleermuizen geschikte holten, gaten of 
spleten aangetroffen. In Tabel 2 is weergegeven welke combinatie van soorten en 
functies (potentieel) voorkomen in het plangebied. 
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Potentiële vliegroutes 
Van veel vleermuissoorten is bekend dat zij gedurende lange tijd gebruik kunnen 
maken van dezelfde ruimtelijke structuren voor oriëntatie en via deze 
verbindingselementen van hun verblijfplaats naar de foerageergebieden trekken en 
weer terug. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde 
lijnvormige structuren (bv. rijen woningen, watergangen, rijen bomen en singels) een 
belangrijk onderdeel van een vliegroute. Gezien de locale aard van de 
singelbeplanting en het daarmee ontbreken van doorlopende lijnvormige elementen, 
wordt verwacht dat het plangebied voor vleermuizen geen rol speelt als 
oriëntatiepunt tijdens verplaatsingen (tabel 2). De laanbeplanting langs de 
Oosterringweg kan mogelijk wel een vliegroute van vleermuizen betreffen. Omdat er 
geen ingrepen plaats vinden in deze laanbeplanting en deze buiten het 
onderzoeksgebied ligt, is deze niet verder meegenomen in dit onderzoek. 
 
Potentieel foerageergebied 
Vleermuizen foerageren op locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs 
randen van bossen en bomenrijen, bij lantaarnpalen of boven open terreinen of water.  
Verwacht wordt dat het plangebied, gezien aanwezig groen en luwtedelen, deel 
uitmaakt van foerageerroutes, -gebieden van vleermuizen (tabel 2). 
 
 
Tabel 2: De potentieel voorkomende vleermuizen en aanwezige functies in het 
plangebied. 
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Rosse vleermuis       x 

Laatvlieger       x 

Gewone dwergvleermuis       x 

Ruige dwergvleermuis       x 

Kleine dwergvleermuis       x 

Gewone grootoorvleermuis       x 

        

X = potentieel aanwezig        

 
 
 

4.5 Vogels 
Aangezien dit natuurwaardenonderzoek een quickscan betreft, is geen volledige 
broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Op basis van het uitgevoerde veldbezoek in 
combinatie met de terreingesteldheid, bekende verspreidingsgegevens en expert 
judgement is echter wel een goede uitspraak te doen over de te verwachten soorten.  
Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen ,rust- en verblijfplaatsen) van jaarrond 
beschermde vogelsoorten aangetroffen in en rond het onderzoeksgebied zoals 
huismus of kerkuil. Jaarrond beschermde vogelsoorten worden vanwege de 
terreingesteldheid ook niet verwacht. 
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Gezien de terreingesteldheid, worden in het plangebied verder alleen functies van 
algemene broedvogels verwacht. Op en direct rond het plangebied aangetroffen en te 
verwachten broedvogels zijn algemene broedvogels van buitengebiederven als 
boerenzwaluw, huiszwaluw, graspieper, witte kwikstaart, merel, zanglijster, zwartkop, 
tjiftjaf, fitis, heggenmus, roodborstje etc. 
 
 

4.6 Amfibieën, reptielen en vissen 
Vanwege de terreingesteldheid en situering van het plangebied ten opzichte van 
omliggende wateren, kunnen incidenteel foeragerende exemplaren van de kleine 
watersalamander, bruine kikker, gewone pad en bastaardkikker worden verwacht. De 
rugstreeppad komt voor in de omgeving van het plangebied ten noorden van de 
Kuindervaart, rond de nieuwe Burchttocht, Luttelgeestertocht en ten zuidwesten van 
Luttelgeest rond de nieuwe woonwijk. Rugstreeppadden kunnen tot op honderden 
meters afstand op geluid geinventariseerd worden, waardoor verspreidingsgegevens 
van deze soort doorgaans vrij nauwkeurig zijn. Gezien de afwezigheid van de soort in 
de verspreidingsgegevens in en direct rond het plangebied en het ontbreken van 
geschikt voortplantingswater in het plangebied, wordt niet verwacht dat de 
rugstreeppad voorkomt in het plangebied. Gezien de terreingesteldheid en 
verspreidingsgegevens worden verder geen beschermde soorten amfibieën, reptielen 
of vissen verwacht in het plangebied. Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën, 
reptielen of vissen aangetroffen in het plangebied. 
 
 

4.7 Dagvlinders, libellen en overige insecten en ongewervelde 
In het plangebied zijn geen beschermde soorten dagvlinders, libellen en overige 
insecten en ongewervelde aangetroffen. Gezien de terreingesteldheid en ligging, 
worden in het plangebied ook geen beschermde soorten uit deze soortgroepen 
verwacht. 
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5 EFFECTENTOETSING SOORTBESCHERMING 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten en de te verwachten effecten van 
de ingrepen is een toetsing aan de soortbescherming Wnb uitgevoerd. Hierdoor is 
inzichtelijk gemaakt voor welke (potentieel) aanwezige beschermde soorten mogelijk 
negatieve effecten optreden door de geplande ingrepen en of hiervoor aanvullend 
onderzoek, mitigerende dan wel compenserende maatregelen, of een ontheffing in 
het kader van de Wnb vereist is. 
 

 
5.1 Mogelijk optredende effecten 

De geplande ingrepen (§3.2) kunnen potentieel overtreding van de onderstaande 
verbodsbepalingen van de Wnb inhouden. 
 
Artikel 3.1 Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn 
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van 

soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 
2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld 

in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te 
nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze 
onder zich te hebben. 

4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet 

van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort. 

 
Artikel 3.5 Beschermingsregime soorten Habitatsrichtlijn: 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, 

onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij 
het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden 
of te vangen. 

2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur 

opzettelijk te vernielen of te rapen. 
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld 

in het eerste lid te beschadigen of te vernielen. 
5. Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de 

Habitatrichtlijn of bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke 
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te 
ontwortelen of te vernielen. 

 
Artikel 3.10 Beschermingsregime andere soorten 
1. Onverminderd artikel 3.5, eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden: 

a. in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, 
libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze 
wet, opzettelijk te doden of te vangen; 

b. de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in 
onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen, of 

c. vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, 
in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 
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5.2 Kwalificerende N2000 Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten  
Enigzins binnen de externe invloedsfeer op een afstand van ca. 5,3 kilometer 
noordoostelijk van het plangebied, ligt het N2000 gebied Weerribben (gele arcering 
figuur 4). Het N2000 aanwijzingsbesluit is weergegeven in bijlage II. Met behulp van 
de effectenindicator van het Ministerie kan een oriëntatie worden uitgevoerd naar 
potentiële (significante) negatieve effecten op kwalificerende soorten door bepaalde 
activiteiten. De effectenindicator geeft informatie over de meest voorkomende 
storingsfactoren en de gevoeligheid hiervoor van de aangewezen beschermde 
Habitat- en Vogelrichtlijnsoorten. In figuur 5 zijn de resultaten van de 
effectenindicator en daarmee de potentiële optredende storingsfactoren voor het 
dichstbijzijnde Natura2000 gebied opgenomen ten aanzien van de activiteit industrie. 
 
 
 

 
  Fig. 4: Globale begrenzing plangebied versus omliggende N2000 gebieden (bron: PDok). 

   

 
 
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de eventuele effecten die de geplande 
ruimtelijke ingrepen kunnen hebben op de kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten van 
het dichstbijzijnde N2000 gebied. 
 
Effectenbeoordeling potentiële storingsfactoren N2000 Weerribben 
Vanwege de aard van de ingrepen en de ligging / terreingesteldheid van het 
plangebied kunnen negatieve effecten op kwalificerende N2000 soorten door de 
storingsindicator opgesomde storingsfactoren worden uitgesloten. 
 
Oppervlakteverlies (1) en versnippering (2)  
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit 
het natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten niet 
zijn aangetroffen of te verwachten zijn in het plangebied. Hierdoor treedt vanwege de 
geplande ingrepen geen oppervlakteverlies of versnippering op. Deze aspecten 
worden derhalve niet verder in deze effectenbeoordeling meegenomen. 
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    Fig. 5: Potentieel optredende storingsfactoren op beschermde Habitatrichtlijnsoorten Natura2000  
               door activiteit industrie (bron: www.synbiosys.alterra.nl). 
 
 

Verzuring en vermesting door N-depositie uit de lucht 
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit 
het natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten niet 
zijn aangetroffen of te verwachten zijn in of rond het plangebied. De geplande 
ingrepen betreffen de sloop van enkele schuren en de nieuwbouw van een schuur, 
afgraven van grond, het plaatsen van een vergistingssilo en het rooien/verplaatsen 
van singelbeplanting. Door de geplande ingrepen komen geen verhoogde 
concentraties gebieds- , ecosysteem vreemde stoffen vrij. Gezien de locale situatie en 
aard van de geplande ingrepen en ruime afstand ten opzichte van het N2000 gebied, 
worden geen nadelige effecten verwacht op het N2000 gebied ten aanzien van 
verzuring en vermesting door N-depositie uit de lucht. Derhalve wordt het 
onwaarschijnlijk geacht dat de geplande ingrepen leiden tot negatieve effecten op 
kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten. Dit aspect wordt derhalve niet verder in deze 
effectenbeoordeling meegenomen. 

http://www.synbiosys.alterra.nl/
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Verontreiniging (7) 
Verontreiniging heeft meestal betrekking op afstroming van water (‘run-off’) met 
daarin bijvoorbeeld zware metalen, organische stoffen of strooizout. Het plangebied 
ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit het 
natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten niet zijn 
aangetroffen of te verwachten zijn in het plangebied. Door de geplande ingrepen 
komen geen verhoogde concentraties gebieds- , ecosysteem vreemde stoffen vrij. Er 
wordt gewerkt volgens de reguliere wettelijke normen, waardoor negatieve effecten 
als gevolg van verontreiniging op kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten daarom niet 
aan de orde zijn. Dit aspect wordt derhalve niet verder in deze effectenbeoordeling 
meegenomen. 
 
Verdroging (8) 
Door de geplande ingrepen treedt geen verandering op in lokale en regionale 
kweldruk aangezien het grondwaterpeil onveranderd blijft ten opzichte van de 
huidige situatie. Er zijn geen veranderingen in de (grond)waterhuishouding.  
Negatieve effecten op kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten als gevolg van 
verdroging zijn daardoor uit te sluiten. Dit aspect wordt derhalve niet verder in deze 
effectenbeoordeling meegeomen. 
 
Verstoring door geluid (13), licht (14), trilling (15), optische verstoring (16) en 
mechanische effecten (17)  
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit 
het natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten niet 
zijn aangetroffen of te verwachten zijn in het plangebied. De kwalificerende soorten 
komen, gezien de verspreidingsgegevens voor in het N2000 gebied en daaromheen 
liggende weilanden en akkers. Gezien de afstand van het plangebied ten opzichte van 
het N2000 gebied, de beperkte locale aard van de activiteiten die gepaard gaan met de  
geplande werkzaamheden en de ligging van het plangebied, kunnen nadelige effecten 
door geluid, licht, trilling, optische verstoring of verstoring door mechanische effecten 
worden uitgesloten. 
 
Cumulatieve effecten 
Voor zover bekend, is ten aanzien van de geplande activiteiten geen sprake van 
cumulatieve effecten. 
 
 

5.3 Flora, dagvlinders, libellen, overige insecten en ongewervelde  
Uit de resultaten van het natuurwaardenonderzoek blijkt dat het voorkomen van 
beschermde soorten uit deze soortgroepen in het plangebied redelijkerwijs kunnen 
worden uitgesloten. Negatieve effecten op soorten uit deze soortgroepen, door de 
geplande ingrepen, zijn daarmee redelijkerwijs uit te sluiten. De geplande ingrepen 
houden voor deze soortgroepen dan ook geen overtreding van de Wnb in. 

 
 

5.4 Vissen en reptielen  
Uit de resultaten van het natuurwaardenonderzoek blijkt dat het voorkomen van 
beschermde soorten uit deze soortgroepen in het plangebied redelijkerwijs kunnen 
worden uitgesloten. Negatieve effecten op soorten uit deze soortgroepen, door de 
geplande ingrepen, zijn daarmee redelijkerwijs uit te sluiten. De geplande ingrepen 
houden voor deze soortgroepen dan ook geen overtreding van de Wnb in. 

 
 

5.5 Grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
Door de ingrepen gaan mogelijk foerageer- en verblijfplaatsen van algemene 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën verloren.  
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Voor algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën geldt bij ruimtelijke 
ontwikkelingen vrijstelling van de verboden zoals opgenomen in artikel 3.10 Wnb. De 
ingrepen houden voor deze soorten dan ook geen overtreding van de Wnb in.  
 
Rugstreeppad 
Gezien de afwezigheid van de soort in de verspreidingsgegevens in en direct rond het 
plangebied en het ontbreken van geschikt voortplantingswater in het plangebied, 
wordt niet verwacht dat de rugstreeppad voorkomt in het plangebied. De 
werkzaamheden aan de singelbeplanting dienen plaats vinden buiten de 
winterrustperiode van de  Rugstreeppad, omdat niet uit te sluiten valt de de soort uit 
omliggende gebieden in de bodem van de singelbeplanting overwinterd. De 
kwetsbare periode van de winterrust loopt van half oktober tot en met maart. Worden 
de werkzaamheden aan de singebeplanting buiten de overwinteringsperiode van de 
rugstreeppad uitgevoerd,  houden de geplande ingrepen voor deze soort dan ook 
geen overtreding van de Wnb in. 
 
Steenmarter  
Het plangebied kan incidenteel gebruikt worden als foerageergebied door de 
steenmarter. Gezien de hoeveelheid alternatief foerageergebied in de directe 
omgeving van het plangebied worden door de geplande ingrepen geen negatieve 
effecten verwacht op de foerageermogelijkheden van deze soort. De ingrepen houden 
voor deze soort dan ook geen overtreding van de Wnb in. 
 
  

5.6 Vleermuizen 
Uit de resultaten van het natuurwaardenonderzoek blijkt dat in het plangebied geen 
vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen zijn aangetroffen of te verwachten zijn. 
Er worden in het plangebied tevens geen vleermuis vliegroutes verwacht. Het 
plangebied wordt verder potentieel gebruikt door vleermuizen als foerageerroute en -
gebied. Gezien de hoeveelheid alternatief foerageergebied in de directe omgeving, 
wordt door de geplande ingrepen geen negatieve effecten verwacht op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. In Tabel 3 is weergegeven op welke in het 
onderzoekgebied potentieel voorkomende combinatie van soortfuncties mogelijk 
negatieve effecten te verwachten zijn.  
 
 

5.7 Vogels 
Alle broedvogels zijn gedurende hun broedseizoen beschermd en mogen in deze 
periode niet verstoord of geschaad worden, mits kan worden aangetoond dat de 
storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort. Als broedseizoen wordt gehanteerd: periode van 
nestbouw, periode van broed op de eieren en de periode dat de jongen op het nest 
gevoerd worden. 
 
Jaarrond beschermde vogelsoorten 
Uit de resultaten van het natuurwaardenonderzoek blijkt dat in het plangebied geen 
jaarrondbeschermde vogelsoorten zijn aangetroffen of zijn te verwachten. De 
geplande ingrepen houden daarmee voor deze soortgroep dan ook geen overtreding 
van de Wnb in. 
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Tabel 3: De potentieel voorkomende combinatie van soortfuncties in het plangebied 
en mogelijke negatieve effecten. 
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Rosse vleermuis      x 

Laatvlieger      x 

Gewone dwergvleermuis      x 

Ruige dwergvleermuis      x 

Kleine dwergvleermuis      x 

Gewone grootoorvleermuis      x 

       

X = potentieel aanwezig 

 = Negatief effect niet te verwachten 

 = Negatief effect niet uitgesloten 
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6 EFFECTENTOETSING GEBIEDSBESCHERMING 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten en de te verwachten effecten van 
de ingrepen is een toetsing aan de gebiedsbescherming Wnb en NNN beleid 
uitgevoerd. Hierdoor is inzichtelijk gemaakt of door de geplande ingrepen mogelijk 
negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde N2000 en NNN gebieden, en of 
hiervoor een passende beoordeling, danwel een vergunning in het kader van de Wnb 
vereist is. 
 
 

6.1 Effectentoetsing Habitattypen N2000 Wnb 
In een oriënterende toetsing aan de gebiedsbescherming Wnb dient na gegaan te 
worden of het optreden van (significante) negatieve effecten op aangewezen 
Habitattypen door activiteiten en ontwikkelingen in of nabij N2000 gebieden al dan 
niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten. In sommige situaties dienen ook 
ruimtelijke ingrepen buiten de begrenzing van deze gebieden getoetst te worden op 
mogelijke schadelijke uitstralende effecten, de zogeheten ‘externe werking’.  
 
Enigzins binnen de externe invloedsfeer op een afstand van ca. 5,3 kilometer rond het 
plangebied ligt het N2000 gebied Weerribben (fig. 4). Het N2000 aanwijzingsbesluit is 
weergegeven in bijlage II. 
 
Met behulp van de effectenindicator van het Ministerie van EZ, kan een oriëntatie 
worden uitgevoerd naar potentiële (significante) negatieve effecten op kwalificerende 
Habitattypen door bepaalde activiteiten. De effectenindicator geeft informatie over de 
meest voorkomende storingsfactoren en de gevoeligheid hiervoor van de aangewezen 
beschermde Habitattypen. In figuur 6 zijn de resultaten van de effectenindicator en 
daarmee de potentiële optredende storingsfactoren voor het Natura2000 gebied 
opgenomen ten aanzien van de activiteit industrie. In deze paragraaf wordt verder 
ingegaan op de eventuele effecten die de geplande ruimtelijke ingrepen kunnen 
hebben op de kwalificerende Habitattypen van het N2000 gebied. 
 
Effectenbeoordeling potentiële storingsfactoren N2000 Weerribben 
Vanwege de aard van de ingrepen en de ligging / terreingesteldheid van het 
plangebied kunnen negatieve effecten op kwalificerende N2000 Habitattypen door de 
storingsindicator opgesomde storingsfactoren worden uitgesloten. 
 
Oppervlakteverlies (1) en versnippering (2)  
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit 
het natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitattypen niet zijn 
aangetroffen of te verwachten zijn in het plangebied. Hierdoor treedt vanwege de 
geplande werkzaamheden geen oppervlakteverlies of versnippering op. Deze aspecten 
worden derhalve niet verder in deze effectenbeoordeling meegenomen. 
 
Verzuring en vermesting door N-depositie uit de lucht 
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit 
het natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitattypen niet zijn 
aangetroffen of te verwachten zijn in of rond het plangebied. De geplande ingrepen 
betreffen de sloop van enkele schuren en de nieuwbouw van een schuur, afgraven van 
grond, het plaatsen van een vergistingssilo en het rooien/verplaatsen van 
singelbeplanting. Door de geplande ingrepen komen geen verhoogde concentraties 
gebieds- , ecosysteem vreemde stoffen vrij. Gezien de locale situatie en aard van de 
geplande ingrepen en ruime afstand ten opzichte van het N2000 gebied, worden geen 
nadelige effecten verwacht op het N2000 gebied ten aanzien van verzuring en 
vermesting door N-depositie uit de lucht.  
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Derhalve wordt het onwaarschijnlijk geacht dat de geplande ingrepen leiden tot 
negatieve effecten op kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten. Dit aspect wordt 
derhalve niet verder in deze effectenbeoordeling meegenomen. 

 
Verontreiniging (7) 
Verontreiniging heeft meestal betrekking op afstroming van water (‘run-off’) met 
daarin bijvoorbeeld zware metalen, organische stoffen of strooizout. Het plangebied 
ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit het 
natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitattypen niet zijn 
aangetroffen of te verwachten zijn in het plangebied. Door de geplande ingrepen 
komen geen verhoogde concentraties gebieds- , ecosysteem vreemde stoffen vrij. Er 
wordt gewerkt volgens de reguliere wettelijke normen, waardoor negatieve effecten 
als gevolg van verontreiniging op kwalificerende Habitattypen daarom niet aan de 
orde zijn. Dit aspect wordt derhalve niet verder in deze effectenbeoordeling 
meegenomen. 
 
 

 
 

    Fig. 6: Potentieel optredende storingsfactoren op beschermde Habitattypen Natura2000  
               door activiteit industrie (bron: www.synbiosys.alterra.nl). 
 
 

 
Verdroging (8) 
Door de geplande ingrepen treedt geen verandering op in lokale en regionale 
kweldruk aangezien het grondwaterpeil onveranderd blijft ten opzichte van de 
huidige situatie. Er zijn geen veranderingen in de (grond)waterhuishouding. Negatieve 
effecten op kwalificerende Habitattypen als gevolg van verdroging zijn daardoor uit te 
sluiten. Dit aspect wordt derhalve niet verder in deze effectenbeoordeling 
meegeomen. 
 
Verstoring door optische verstoring (16) en mechanische effecten (17)  
Het plangebied ligt niet binnen de begrenzing van een beschermd N2000 gebied. Uit 
het natuurwaardenonderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitattypen niet zijn 
aangetroffen of te verwachten zijn in het plangebied. Habitattypen zijn niet gevoelig 
voor verstoring door licht, geluid of trilling.  
 
 

http://www.synbiosys.alterra.nl/
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Gezien de afstand van het plangebied ten opzichte van het N2000 gebied, de beperkte 
locale activiteiten die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden en de ligging 
van het plangebied, kunnen nadelige effecten door geluid, licht, trilling, optische 
verstoring of verstoring door mechanische effecten worden uitgesloten. Dit aspect 
wordt derhalve niet verder in deze effectenbeoordeling meegeomen. 
 
Cumulatieve effecten 
Voor zover bekend, is ten aanzien van de geplande activiteiten geen sprake van 
cumulatieve effecten. 
 
 

6.2 Effectentoetsing NNN beleid 
Het NNN is een netwerk van natuur- en groen-blauwe landschapselementen, 
waaronder de Ecologische Hoofstructuur (EHS, fig. 7)).  
 
 

 
   Fig. 7: Plangebied versus omliggende NNN gebieden (bron: PDok). 
 
 
Het plangebied ligt niet binnen de NNN begrenzing. Er is geen afname of 
versnippering van NNN areaal en er wordt niet binnen de NNN begrenzing gewerkt. 
Door de geplande ingrepen treedt geen verandering op in lokale en regionale 
kweldruk aangezien het grondwaterpeil onveranderd blijft ten opzichte van de 
huidige situatie. Er zijn geen veranderingen in de (grond)waterhuishouding. Negatieve 
effecten op kwalificerende Habitattypen als gevolg van verdroging zijn daardoor uit te 
sluiten. Door de geplande ingrepen komen geen verhoogde concentraties gebieds- , 
ecosysteem vreemde stoffen vrij. Er wordt gewerkt volgens de reguliere wettelijke 
normen, waardoor negatieve effecten als gevolg van verontreiniging op 
kwalificerende Habitattypen daarom niet aan de orde zijn. Uit het natuurwaarden-
onderzoek blijkt dat de kwalificerende Habitatrichtlijnsoorten of beschermde soorten 
Wnb niet zijn aangetroffen of te verwachten zijn in het plangebied.  
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Gezien de afstand van het plangebied ten opzichte van omliggende NNN gebieden en 
de beperkte locale activiteiten die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden, 
kunnen tevens nadelige effecten door geluid, licht, trilling, optische verstoring of 
verstoring door mechanische effecten worden uitgesloten, waardoor negatieve 
effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN uitgesloten worden. De 
geplande werkzaamheden passen daarnaast binnen de gewenste ontwikkelingen in 
Flevoland. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Gepland staat de bouw van een nieuwe schuur, een nieuwe vergistingsilo en de 
oriëntatie van de singelbeplanting in de westerlijke hoek aan te passen aan de 
ruimtelijke wensen. De daaruit voortvloeiende ingrepen zijn de sloop van enkele 
schuren, afgraven grond en het rooien/verplaatsen van de singelbeplanting. Het 
plangebied ligt niet binnen het Flevolandse deel van het Natuur Netwerk Nederland 
en ligt op ca. 5,3 kilometer afstand van het Natura2000 gebied Weerribben. In 
onderhavig rapport heeft een oriënterende toetsing plaats gevonden aan de soort- en 
gebiedsbescherming in het kader van de Wet natuurbescherming en aanvullend op 
het Natuur Netwerk Nederland beleid.  
 
 

7.1 Conclusies en aanbevelingen Soortbescherming Wnb 
Uit de effectentoetsing Soortbescherming Wet natuurbescherming wordt 
geconcludeerd dat bij uitvoering van de geplande ingrepen negatieve effecten 
mogelijk zijn op: 

 
 Rugstreeppad; 
 Broedvogels.  

 
Er worden door de geplande ingrepen geen negatieve effecten verwacht op de 
overige beschermde soorten of aanwezige functies. 
 
Rugstreeppad 
De werkzaamheden aan de singelbeplanting dienen plaats te vinden buiten de 
winterrustperiode van de  Rugstreeppad, omdat niet uit te sluiten valt de de soort uit 
omliggende gebieden in de bodem van de singelbeplanting overwinterd. De 
kwetsbare periode van de winterrust loopt van half oktober tot en met maart. Worden 
de werkzaamheden aan de singelbeplanting buiten de overwinteringsperiode van de 
rugstreeppad uitgevoerd,  houden de geplande ingrepen voor deze soort dan ook 
geen overtreding van de Wnb in. 
 
Broedvogels 
Gedurende de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het 
broedseizoen van vogels. Verstoring van broedgevallen van vogels dient ten alle tijde 
te worden voorkomen. Worden eventuele werkzaamheden buiten het broedseizoen 
uitgevoerd, dan kunnen negatieve effecten op broedvogels uitgesloten worden. Als 
broedseizoen kan globaal de periode van 15 maart t/m 1 juli worden aangehouden. 
 
Zorgplicht 
Voor de Nederlandse soort- en gebiedsbescherming gelden tevens de algemene 
beschermingsmaatregelen van Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming: 
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere 

nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun 
directe leefomgeving.  

2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in elk geval in dat een ieder die weet of 
redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen 
kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal 
natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: 
a. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de 

noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of 
c. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk 

beperkt of ongedaan maakt.  
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3. Het eerste lid is niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming 
met het bij of krachtens deze wet of de Visserijwet 1963 bepaalde 

 
Vrijgestelde grondgebonden zoogdieren en amfibieën  
Indien de planning het toelaat, kan schade aan de algemene vrijgestelde 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën worden geminimaliseerd door 
werkzaamheden zoveel als mogelijk uit te voeren buiten de voortplantingsperiode van 
februari t/m augustus. De minst schadelijke periode is de vorstvrije periode in 
september t/m november. 

 
 

7.2 Conclusies en aanbevelingen Gebiedsbescherming Wnb en NNN 
 
Gebiedsbescherming Wet natuurbescherming 
Het dichtstbijzijnde N2000 gebied Weerribben ligt op een afstand van ca. 5,3 kilometer 
van het plangebied. Gezien de locale aard van de geplande werkzaamheden, ligging 
van het plangebied en ruime afstand ten opzichte van het N2000 gebied wordt het 
onwaarschijnlijk geacht dat de geplande ingrepen leiden tot negatieve effecten op 
kwalificerende Habitattypen. Vervolgstappen in het kader van de Gebiedsbescherming 
Wet natuurbescherming is dan ook niet aan de orde. 
 
Natuur Netwerk Nederland beleid 
Het plangebied ligt niet binnen de NNN begrenzing. Er is geen afname of 
versnippering van NNN areaal en er wordt niet binnen de NNN begrenzing gewerkt. 
Gezien de afstand van het plangebied ten opzichte van omliggende NNN gebieden en 
de beperkte locale activiteiten die gepaard gaan met de geplande werkzaamheden 
worden negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN 
uitgesloten. Vervolgstappen in het kader van het NNN beleid is dan ook niet aan de 
orde. 
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BIJLAGE I: FOTO-IMPRESSIE PLANGEBIED 
     

 
Planlocatie, te slopen schuren 

 
  

 
 

Planlocatie, te slopen schuren binnenzijde 
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Planlocatie, te slopen schuren binnenzijde 

 
 
 
 
 

Planlocatie, te slopen schuren binnenzijde 
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Planlocatie, te slopen schuren 

 
  

 
 
 

Planlocatie, locatie nieuwe vergistingsilo 
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Planlocatie, te verplaatsen erfsingel 
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BIJLAGE II: N2000 AANWIJZINGSBESLUIT 
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6.4 Inrichtingskaart met luchtfoto als ondergrond 
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6.5 Inrichtingsplan 
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1 INLEIDING 

 
1.1 Algemeen 

In opdracht van Maatschap J.P.A. Peters en J.G.M. Peters-de Lange heeft K.N. Milieutechniek een verkennend 

asbest- en bodemonderzoek begeleid ter plaatse van de geplande nieuwbouw gelegen aan de Oosterringweg 39 

te Luttelgeest.  

De locatie is kadastraal bekend als gemeente Noordoostpolder, sectie G en perceelsnummer 1764.  

 

 

Foto1.1 : Situering onderzoekslocatie (bron: Google Earth) 

 

Op de locatie wordt de huidige loods gesloopt en wordt er een nieuwe grotere loods geplaatst. Hierdoor komen 

de huidige sleufsilo’s inpandig te liggen. Ter plaatse van de sleufsilo’s bestaat de verharding uit beton/asfalt. In de 

te slopen loods is zowel beton als klinkerverharding aanwezig. Rondom de huidige loods is een groenstrook 

aanwezig. 

 

Aanleiding tot het onderzoek zijn de voorgenomen bouwplannen.  

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit (grond en grondwater) 

ter plaatse van de nieuwbouw.  

 
Bij een verkennend bodemonderzoek is er sprake van een steekproefsgewijze bemonstering, gericht op het 
aantonen van verontreinigingen met een redelijke omvang. Het is daardoor mogelijk dat (punt)verontreinigingen 
niet door het onderzoek worden aangetoond. 
 
1.2 Onderzoeksopzet 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5740 met de onderzoeksstrategie 

“onverdachte locatie”. Het veldonderzoek is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (protocol 2001, 2002 en 

2018). Op 31 januari 2017 is het asbest- en bodemonderzoek uitgevoerd door de heer S. de Jonge van WM 

Grondboorbedrijf B.V., welke door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gecertificeerd (certificaatnummer: 

K22496/09) en erkend is.  
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1.3 Conclusie 

Uit het verkennend asbest- en bodemonderzoek komt naar voren dat de hypothese van asbestverdachte locatie 

moet worden gehandhaafd. In de bovengrond bij boring 5 is zintuiglijk asbesthoudend plaatmateriaal 

aangetroffen. Het plaatmateriaal bestaat uit 10-15 % chrysotiel (hechtgebonden). In de grond is analytisch geen 

asbest gemeten. Het gehalte aan asbest in het asbestgat 05 betreft 97 mg/kg ds. De interventiewaarde wordt 

hierbij niet overschreden. In de overige asbestgaten rondom de bebouwing is zowel zintuiglijk en analytisch geen 

asbest aangetoond,  

 

Op het maaiveld is direct naast de bebouwing stukken asbesthoudend materiaal waargenomen. De 

asbesthoudendende materialen zijn afkomstig van de bebouwing en dienen tijdens de asbestsloop van de loods 

verwijderd (gesaneerd) te worden.  

 

Ter plaatse van de onderhoudswerkplaats zijn in de grond geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of 

aromaten aangetoond.  

 

In zowel de boven- als ondergrond zijn geen verhoogde gehalten ten opzichte van de achtergrondwaarde 

aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetroffen. De aangetoonde 

concentratie aan barium geeft geen aanleiding tot nader onderzoek.  

 

Conform de CROW publicatie 132 “werken in of met verontreinigde grond” zijn voor handelingen op/in de grond 

geen bijzondere veiligheidseisen vereist.  Wel is op de locatie asbesthoudend materiaal aanwezig. Aanbevolen 

wordt om tijdens graafwerkzaamheden de grond aardvochtig (vocht percentage boven 10%) te houden en 

bovenwinds te (ver)blijven.  

 

Het uitgevoerde onderzoek voldoet niet als partijkeuring (AP-04 keuring) conform het Besluit Bodemkwaliteit en 

SIKB-protocol 1001. 
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2 VOORONDERZOEK 

Vanuit de NEN 5740 is het verplicht om een vooronderzoek op basis van de NEN5725 uit te voeren. De 

systematiek van de NEN 5725 is gebruikt voor het inventariseren van de relevante gegevens voor dit onderzoek. 

Het vooronderzoek heeft tot doel een totaalbeeld te vormen en op basis daarvan de juiste onderzoeksinspanning 

te kiezen. Voor dit onderzoek zijn gegevens geïnventariseerd over: 

- Het voormalige, huidige en toekomstig bodemgebruik. 

- Bodembedreigende activiteiten ter plaatse van de onderzoekslocatie. 

 

 

Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Gemeente Noordoostpolder, de heer S. Waninge 

- Omgevingsloket van de Provincie Flevoland 

 

2.1 Voormalig, huidig en toekomstig gebruik 

 

Voormalig en huidig bodemgebruik 

Aan de hand van luchtfoto’s is de ontwikkeling van het perceel weergegeven. In 1960 was de locatie al 

ontwikkeld. Op de luchtfoto uit 1971 blijkt dat er enkele gebouwen op de locatie aanwezig zijn. Ter plaatse van de 

huidige loods is wel een bijgebouw zichtbaar onduidelijk is of dit de huidige loods betreft. In 1981 is er ten 

opzichte van 1971 niet veel aan de locatie veranderd. 

 

 
Luchtfoto 1971 Luchtfoto 1981 

 

Op de luchtfoto van 1989 is er wel een bijgebouw zichtbaar. Daarnaast zijn de silo’s of het oude mestbassin niet 

aanwezig. In 2000 is de locatie aan de zuidzijde vergroot met enkele schuren. De te slopen loods is in zijn geheel 

zichtbaar op de foto. 

 
Luchtfoto 1989 Luchtfoto 2000 
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Luchtfoto 2006 Luchtfoto 2014 

 

In 2006 is de locatie aan de westzijde uitgebouwd. De sleuven silo wordt aangelegd. In 2014 zijn er vier silo’s 

zichtbaar. Daarnaast is aan de zuidzijde een mestbassin aanwezig. Het mestbassin is in 2016 verwijderd. Ter 

plaatse van het mestbassin zijn momenteel twee silo’s aanwezig.  

 

Toekomstig bodemgebruik 

In de toekomst wordt ter plaatse van de huidige loods en sleuvensilo een nieuwe loods gebouwd, waarin de 

huidige sleuven silo  blijft bestaan (inpandig).  
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2.2 Inventarisatie beschikbare milieukundige bodemkwaliteitsgegevens 

Voor het verzamelen van de historische gegevens is informatie ingewonnen bij de gemeente Noordoostpolder en 

het omgevingsloket van de provincie Flevoland.  

 

De sleuvensilo is voorzien van een asfaltverharding. De sleuven silo wordt gebruikt als opslag. De functie van de 

sleuvensilo gaat niet veranderen. De sleuven silo wordt, door de nieuwbouw, inpandig. 

 

De huidige loods is bedekt met asbesthoudend materiaal. In de huidige loods is een werkplaats aanwezig. De 

werkplaats is niet als zodanig in gebruik. De werkplaats wordt nu gebruikt als opslag. In de werkplaats zijn geen 

oliehoudende producten in opslag. Ook worden er in de werkplaats geen onderhoudswerkzaamheden verricht. 

De werkplaats bestaat uit een werkbank met enkele handgereedschappen. Voor het overige zijn er op de 

onderzoekslocatie geen bodembedreigende activiteiten bekend.  

 

Op de locatie is een bovengrondse dieseltank aanwezig. De dieseltank is in het verleden onderzocht. De tank ligt 

niet in de huidige onderzoekslocatie, en wordt derhalve niet onderzocht.  

 

Door de gemeente Noordoostpolder is aangegeven dat door de aanwezigheid van een werkplaats de 

onderzoekslocatie dient te worden onderzocht. 

 
 

2.3 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de bodem- en de geohydrologische gegevens is gebruik gemaakt van het DINO-loket. In tabel 2.1 is 

schematisch de regionale bodemopbouw weergegeven in de omgeving van de onderzoekslocatie.  

 

Tabel 2.1: Regionale bodemopbouw 

Diepte ( m-mv) Algemene samenstelling Geohydrologische eenheid 

0 – 20 Zand, matig fijn tot matig grof 1
e
  watervoerend pakket 

20-30 Klei Scheidende laag 

30-150 Fijn tot matig grof zand 2
e
 watervoerend pakket 

150-160 Klei Scheidende laag  

160-250 Fijn tot matig grof zand 3
e
 watervoerend pakket 

>250 Hydrologische basis Klei 

 

Het maaiveld is gelegen op circa 3,5 meter -NAP. De regionale stromingsrichting van grondwater in het 1
e
 

watervoerend pakket is noordwestelijk gericht.  

 

2.4 Totaal beeld 
 

De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven dat ter plaatse van de loods een bodemonderzoek uitgevoerd 

moet worden. Omdat op de huidige bebouwing asbesthoudende materialen aanwezig zijn, is de 

onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest. Ter plaatse van de werkplaats wordt er geen 

bodemverontreiniging verwacht, omdat ter plaatse nagenoeg geen bodembedreigende activiteiten (reparatie, 

onderhoud van voertuigen en/of opslag van oliën) heeft plaatsgevonden. 
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3 ONDERZOEKOPZET 

 

3.1 Onderzoeksstrategie en uitgevoerde werkzaamheden  

Op basis van de gegevens van het vooronderzoek is het onderzoek uitgevoerd conform het protocol NEN 5740 

met de onderzoeksstrategie voor onverdachte locatie (ONV). De meetintensiteit van de NEN 5740 (ONV) is 

gebaseerd op de oppervlakte van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is bebouwd en deels verhard.  

Doordat op de loods asbestverdachte materialen aanwezig zijn, is er een verkennend asbest onderzoek 

uitgevoerd. 

 

Tijdens het verkennend onderzoek is zowel het maaiveld als het opgegraven materiaal visueel geïnspecteerd op 

de aanwezigheid van asbestverdachte materialen.  

 

De veldwerkzaamheden zijn uitbesteed aan WM Grondboorbedrijf B.V. WM Grondboorbedrijf B.V. is erkend door 

VROM voor de uitvoering van de veldwerkzaamheden conform de BRL-SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 

2018.  

 

In tabel 3.1. zijn de werkzaamheden van het verkennend milieukundig bodemonderzoek weergegeven.  

 

Tabel 3.1: Overzicht uit te voeren werkzaamheden 

Deellocatie (hypothese) Oppervlakte (m
2
) Boringen Analyses 

Nieuwbouw locatie (ONV)  Circa 3.300 m
2
 5 asbestgaten (0,3x0,3 m) tot 0,5 m –

mv 

5 boringen tot 0,5 m -mv 

2 boringen tot 2,0 m –mv 

1 peilbuis* 

4x standaardpakket grond  

1x standaardpakket grondwater 

2x asbest in grond 

Werkplaats <100 m
2
 1 boring tot 1,0 m -mv 

1 boring tot 2,0 m -mv 

2x minerale olie en aromaten 

Standaardpakket grond voorbehandeling: conform AS 3000, Organische stof en lutum, zware metalen (barium, cadmium, 

kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 

10 VROM), minerale olie (GC) en PCB’s (7). en arseen 

Standaardpakket grondwater voorbehandeling: conform AS3000, zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, 

molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK), minerale olie en vluchtige 

gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl) en arseen. 
*: gecombineerde peilbuis. Peilbuis is in werkplaats gesitueerd 

Kwaliteit 

De kwaliteit van de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is geborgd door te voldoen aan de vigerende 

beoordelingsrichtlijnen en protocollen. 

- Het veldwerk is op 31 januari 2017 uitgevoerd. Het veldwerk is onafhankelijk van de opdrachtgever 

uitgevoerd door de heer S. de Jonge.  

- Op 11 april is er aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de werkplaats. De 

werkzaamheden zijn door de heer A. Norden uitgevoerd. 

- Het grondwater is bemonsterd op 7 februari 2017 door de heer R. Snel.  

- De heer S. de Jonge, R. Snel en A. Norden zijn geregistreerd en WM Grondboorbedrijf B.V. is erkend 

door VROM voor de uitvoering van deze werkzaamheden (certificaatnummer: K22496/09).  

- Alle veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de BRL-SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018. 

- De analyses zijn uitgevoerd door AL-West B.V. te Deventer. AL-West B.V. is geaccrediteerd door de 

Raad voor Accreditatie voor de uitvoering van milieuanalyses (NEN-EN-ISO/IEC 17025). Alle analyses 

vallen onder de genoemde accreditatie (certificaat L005).  
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3.2 Toetsingskader 

 

Wet bodembescherming (Circulaire bodembescherming 2012) 

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrond- en interventiewaarden. Voor de 

achtergrondwaarden wordt in de circulaire verwezen naar de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 20 

december 2007, nr. 247). De interventiewaarden zijn opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2009 

(Staatscourant april 2012). De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan de streef- en 

interventiewaarden.  

 

De achtergrondwaarde (AW) geeft het niveau aan van de gemiddelde achtergrondwaarde in Nederland. 

De streefwaarde (S) geeft het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. De 

interventiewaarden (I) zijn de verontreinigingsniveaus waarboven sprake is van ernstige of dreigende 

ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Als 

criterium voor nader onderzoek, wordt (A+I)/2 of (S+I)/2 gehanteerd. Deze waarde wordt de tussenwaarde 

(T) genoemd. 

 

Het niveau van de achtergrond- en interventiewaarden is voor bepaalde stoffen afhankelijk van de 

grondsoort en wordt berekend op basis van het lutum en/of organische stofgehalte van de bodem. 

In de Wet bodembescherming worden overschrijdingen van de toetsingswaarden als volgt geïnterpreteerd: 

- Kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde = Niet verontreinigd 

- Groter dan de achtergrond- of streefwaarde en kleiner dan de tussenwaarde = Licht verontreinigd 

- Groter dan de interventiewaarde = Sterk verontreinigd 

 

De normen voor barium in grond zijn geschrapt omdat deze parameter niet de risico’s oplevert die vooraf 

waren voorzien. Mogelijk worden hiervoor in de toekomst nieuwe normen gesteld. Wel dient er op barium 

te worden geanalyseerd. 

 

Asbest 

In de Circulaire bodemsanering 2009 (3 april 2012) is een interventiewaarde voor asbest opgenomen van 100 mg/kg 

d.s. asbest (gewogen norm ofwel; de concentratie serpentijnasbest vermeerderd met 10 maal de concentratie aan 

amfiboolasbest). Voor hergebruik van grond en puin geldt een restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. (gewogen 

norm) in het Besluit Bodemkwaliteit. 

 

 

Besluit Bodemkwaliteit  

De analyseresultaten van de grond zijn indicatief getoetst aan het Besluit Bodemkwaliteit.  
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4 RESULTATEN BODEMONDERZOEK 

 

4.1 Veldwaarnemingen 

Tijdens de veldinspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De locatie is onverhard.  

 

Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn geen aanwijzingen waargenomen die mogelijk kunnen duiden op de 

aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten.  
De bodem is als volgt opgebouwd (globaal)  

0 – 1,2 m –mv Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus 

1,2 – 3,0 m –mv Zand, matig fijn, matig siltig 

 

De grondwaterspiegel bevindt zich op circa 1,35 m –mv. De gemeten zuurgraad (pH= 6,87) en het elektrisch 

geleidingsvermogen (EC= 944 µS/cm) zijn normaal voor de regio. In bijlage 1 is de ligging van de meetpunten 

opgenomen. In bijlage 2 zijn de resultaten van het veldonderzoek opgenomen. 

Rondom de te slopen loods zijn stukjes asbestverdacht materiaal aanwezig, deze zijn afkomstig van 

beschadigingen van het gebouw.  

 
Foto’s: stukjes asbestverdacht materiaal rondom de loods 

 

Ter plaatse van asbestgat 5 is in de bovengrond een stuk asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen.  

In het overige opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen bijzonderheden aangetroffen die kunnen duiden op een 

bodemverontreiniging.  
 

4.2 Resultaten laboratorium onderzoek 

In de tabellen 4.1 t/m  4.3 zijn toetsingsresultaten van de grond en grondwater weergegeven. De 

analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3. De toetsingsresultaten zijn opgenomen in bijlage 4. 

 

Tabel 4.1: Toetsingsresultaten Wbb en Rbk 

Monster Boorpunten Traject  

(m– mv) 

Matrix, bijzonderheden Toetsing Wbb Toetsing Bbk 

> Achtergrond 

waarde  

> Interventie 

waarde 

MM03 1, 2, 4, 6, 9  0 – 0,5  Zand, geen bijzonderheden - - Kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarde 

MM04 10 t/m 13 0-0.5 Zand, geen bijzonderheden - - Kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarde 

MM05 1 en 2 0,5 – 2,0 Zand, geen bijzonderheden - - Kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarde 

 3-1 0 – 0,5 Klei, geen bijzonderheden - - Kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarde 

 100-4 1,5 – 2,0 Zand, geen bijzonderheden - - Kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarde 

MM05 100 en 101 0,1 – 0,5 Zand, geen bijzonderheden - - Kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarde 

Legenda: 
-: geen verhoogde parameters aangetoond. 
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Tabel 4.2: Samenstelling en toetsingsresultaten (meng)monster  

Mengmonster Samenstelling  Bodemtraject 
(m-mv) 

Zintuiglijk 
asbest 

Asbestgehalte 
fractie < 16 mm 
(mg/kg ds) 

Asbestgehalte 
fractie > 16 mm 
(mg/kg ds) 

Totaal aangetoond 
gehalte (mg/kg d.s. 
gewogen norm)  

MM01 2 6 t/m 9 (0-0,5) nee n.a. n.a. - 

MM02 5 (0-0,5) ja n.a. 97 97 

Legenda: 
MM: Mengmonster 
n.a.: niet aangetoond  
 

Tabel 4.3: Toetsingsresultaten grondwater  

Peilbuis Filtertraject 
(m-mv) 

pH 
 

EC 
(µs/cm) 

Bijzonderheden Toetsing Wbb 

 > Streefwaarde  > Interventiewaarde  

01 2,0-3,0 6,55 1.370 Geen Barium (300) - 

Legenda: 
-: geen verhoogde parameters aangetoond 

 

Uit de tabellen 4.1 t/m 4.3 blijkt het volgende: 

- In de mengmonsters van zowel de bovengrond als van de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten 

aangetoond ten opzichte van de achtergrondwaarde.  

- In de monsters ter plaatse van de werkplaats zijn geen verhoogde gehalten aan minerale olie en/of 

aromaten aangetoond. 

- In het mengmonster van de bovengrond (MM01) is zintuiglijk geen asbesthoudende materialen 

waargenomen. Analytisch zijn er geen verhoogde gehalten aan asbest aangetoond. 

- In asbestgat 5 is zintuiglijk asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. Het plaatmateriaal bestaat uit 10-

15 % chrysotiel (hechtgebonden). In het grondmonster is analytisch geen asbest aangetroffen. Het totale 

gehalte aan asbest ter plaatse van asbestgat 5 bedraagt 97 mg/kg ds. De interventiewaarde (100 mg/kg) 

wordt hierbij niet overschreden. 

- In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetroffen.  
 

 
4.3 Interpretatie 

Uit de resultaten van het vooronderzoek, veldwerk en laboratorium blijkt het volgende: 

- De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven dat ter plaatse van de loods een bodemonderzoek 

uitgevoerd moet worden. Omdat op de huidige bebouwing asbesthoudende materialen aanwezig zijn, is 

de onderzoekslocatie verdacht op het voorkomen van asbest. Ter plaatse van de werkplaats wordt er 

geen bodemverontreiniging verwacht, omdat hier nagenoeg geen bodembedreigende activiteiten 

(reparatie, onderhoud van voertuigen en/of opslag van oliën) heeft plaatsgevonden. Momenteel is de 

werkplaats in gebruik als opslag. 

- De onderzoekslocatie is conform een onverdachte locatie onderzocht. De onderzoekslocatie is in gebruik 

als loods en sleufsilo. De onderzoekslocatie is bebouwd en verhard, rondom de bebouwing is plaatselijk 

een groenstrook aanwezig.  

- Tijdens de veldwerkzaamheden is in asbestgat 5 zintuiglijk asbesthoudend plaatmateriaal aangetroffen. 

Het plaatmateriaal bestaat uit 10-15 % chrysotiel (hechtgebonden). 

- In de grondmonsters is analytisch geen asbest aangetroffen. Het totale gehalte aan asbest ter plaatse van 

asbestgat 5 bedraagt 97 mg/kg ds. De interventiewaarde (100 mg/kg) wordt hierbij niet overschreden. 

- In zowel de bovengrond als de ondergrond zijn voor de onderzochte parameters geen verhoogde gehalten 

aangetroffen.  

- Ter plaatse van de werkplaats zijn geenverhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond.  

- Bij indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit betreft de grond kwaliteitsklasse 

Achtergrondwaarde. Het uitgevoerde onderzoek voldoet niet als partijkeuring (AP-04 keuring) conform het 

Besluit Bodemkwaliteit en SIKB-protocol 1001. 

- In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetoond.   

- De hypothese dat sprake is van een verdachte locatie wordt gehandhaafd. Er is een verhoogd gehalte aan 

asbest aangetroffen. Ter  plaatse van de werkplaats zijn geen verhoogde gehalten aangetoond.  

- De verhoogde concentratie aan barium in het grondwater geeft geen aanleiding tot nader onderzoek.  

 



Bijlage 1: Situering monsterpunten 
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bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Oost erringw eg 3 9  t e  Lut t e lgeest
projectcode 1 7 0 0 6

datum 0 1 -0 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 1

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 4 2 .3 2
y 5 3 0 4 6 2 .5 0

0

50

100

150

200

250

300

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, crem e, 
brokken klei, edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, donker bruin, edelm an

-120
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, edelm an

-200
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
grijs, edelm an

1

2

3

4

5

6

7

1

200

300300

100

150

0 2 groenst rook

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 1 8 .3 9
y 5 3 0 4 6 7 .5 9

0

50

100

150

200

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, bv: 12.3%, licht  bruin, 
schep

-50
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal crem e, grijs, 
edelm an

-70
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, grijs, edelm an

1 2

3

4

5

6
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onderzoek Oost erringw eg 3 9  t e  Lut t e lgeest
projectcode 1 7 0 0 6

datum 0 1 -0 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 3 asfalt

type grondboring
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 6 7 9 .7 3
y 5 3 0 5 1 2 .3 3

0

50

100

150

200

0
betonboor

-20
klei, sterk zandig, zwak hum eus, 
neut raal grijs, edelm an

-50
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
crem e, betonboor

-100
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, licht  
crem e, betonboor

1

2

3

4

0 4

type grondboring
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 3 9 .7 2
y 5 3 0 4 7 3 .6 8

0

50

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, brokken klei

1

0 5 klinker

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 5 4 .6 1
y 5 3 0 4 6 6 .3 7

0

50

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
crem e, schep

1MM02VM02

0 6 klinker

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 3 7 .2 4
y 5 3 0 4 5 0 .2 7

0

50

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
12.6%, neut raal crem e, brokken 
puin, schep

1 2

0 7 groenst rook

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, donker crem e, grijs, m at ig 
wortels, edelm an

1 2

0 8 groenst rook

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 3 1 .5 7
y 5 3 0 4 8 8 .1 7

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
12.3%, neut raal crem e, schep

1 2
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onderzoek Oost erringw eg 3 9  t e  Lut t e lgeest
projectcode 1 7 0 0 6

datum 0 1 -0 2 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 9 klinker

type inspect iegat
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 5 2 .6 5
y 5 3 0 4 9 2 .0 0

0

50

-8
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, bv: 
16.2%, neut raal crem e, schep

1 2

1 0 beton

type grondboring
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 0 4 .8 2
y 5 3 0 4 8 0 .7 8

0

50

-15
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, donker 
crem e

1

1 1 beton

type grondboring
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 0 5 .6 6
y 5 3 0 5 0 6 .1 6

0

50

-20
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal grijs, brokken klei, 
edelm an

1

1 2

type grondboring
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 6 8 7 .0 6
y 5 3 0 4 8 3 .5 6

0

50

-20
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
brokken klei

1

1 3 groenst rook

type grondboring
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge
x 1 8 4 7 0 1 .8 8
y 5 3 0 5 3 2 .1 5

0

50

0
zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, grijs, 
edelm an

1

M M 0 1

type grepen
datum 3 1 -0 1 -2 0 1 7

boorm eester S.de Jonge

0

50

0
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, zwak 
hum eus, neut raal crem e, edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )



bodem profielen schaal 1 :2 5

onderzoek Oost erringw eg 3 9  t e  Lut t e lgeest
projectcode 1 7 0 0 6

datum 1 2 -0 4 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 0 0 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester A.van Norden

0

50

100

150

200

0

-8
zand, zeer fijn, sterk silt ig, 
zwak hum eus, licht  bruin, 
brokken klei, edelm an

-55
zand, zeer fijn, sterk silt ig, 
zwak grindig, zwak 
hum eus, neut raal bruin, 
edelm an

-100
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, 
zwak grindig, zwak 
hum eus, licht  bruin, 
edelm an

-150
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, 
neut raal crem e, edelm an

1

2

3

4

1 0 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 4 -2 0 1 7

boorm eester A.van Norden

0

50

100

0

-8
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, 
neut raal crem e

-45
zand, zeer fijn, m at ig silt ig, 
zwak hum eus, licht  bruin, 
edelm an

1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )



Bijlage 3: Analysecertificaten 
  



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.
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Asbestbepaling in grond/puin

mg/kg Ds

862883 862884 863756

-- -- --
-- -- --
-- -- --

Eenheid

S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 02.02.2017
Einde van de analyses: 09.02.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

conform NEN 5896-bepaling van Asbest in materialen: 
Geen informatie: 

AS3000 asbest in bodem en materialen: 

Asbest verzamelmonster
Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Som gewogen asbest (grond)

Vaste stof

MM01 (2,6 t/m 9 0-0,5 m -
mv)

MM02 ( 1 0-0,5 m -mv) MVM MM02 ( 1 0-0,5 m
-mv)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   636600   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

862883
862884
863756

31.01.2017
31.01.2017
31.01.2017

Monstername Monsteromschrijving

MM01 (2,6 t/m 9 0-0,5 m -mv)
MM02 ( 1 0-0,5 m -mv)
MVM MM02 ( 1 0-0,5 m -mv)

Monsternr.

Zie bijlage voor toelichting asbestanalyse

Asbest verzamelmonster
Som gewogen asbest (grond)S

++ ++
zie bijlage

<1 <1
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Bijlage analyseresultaten asbest Jvo ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

862883 81,7 10979 8972

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0,4 35,6 100 0 0

8 - 16 mm 0,91 81,7 100 0 0

4 - 8 mm 0,6 54 100 <0.1 0 4 <0.1 <0.1

2 - 4 mm 0,56 50 71 <0.1 0 3 <0.1 <0.1

1 - 2 mm 0,58 51,7 40 0,3 0 13 0,3 0,2 0,5

0.5 mm - 1 mm 1,8 160,3 11 0,2 0 2 0,2 <0.1 0,7

< 0.5 mm 94 8418,923 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 8852,223 0,5 0 22 0,5 0,2 1,3

<1 <1 1,3

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

0,5 0,2 1,3

0,5 0,2 1,3

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 1,3

<1 <1 1

Jvo

Monster Nr.

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

Droog 

gewicht (g)

95%-betrouwbaarheids-

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

gehalte  (%)

nvt

Onderzoc

ht (%)

Drogestof

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

nvt

Losse vezels

MM01 (2,6 t/m 9 0-0,5 m -mv)

Serpentijn asbest

Totaal asbest

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

interval (mg/kg ds)

Hechtgebonden

nvt

nee
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Bijlage analyseresultaten asbest hmc ####### 8-5-2007

Analist:

Nat gewicht

(g)

862884 93,0 10272 9557

Zeeffractie Zeeffractie chrysotiel amosiet crocidoliet Aantal Aantal Asbest

(mg/kg ds (mg/kg ds (mg/kg ds hecht niet (mg/kg ds

(m/m%)  tot.)  tot.)  tot.) geb. hechtgeb.  tot.) ondergrens bovengrens

>16 mm 0,28 27 100 0 0

8 - 16 mm 0,43 41 100 0 0

4 - 8 mm 0,21 20 100 0 0

2 - 4 mm 0,36 34 79 0 0

1 - 2 mm 0,86 82 32 0 0

0.5 mm - 1 mm 3,4 324 8 0 0

< 0.5 mm 93 8907,193 0,1 nvt nvt nvt nvt

Totalen 99 9435,193 0 0

<1 <1 <1

 Gerapporteerde asbestgehaltes zijn afgeronde waardes,

 in de totaalgehaltes kunnen geringe afwijkingen voorkomen.

Conclusie:

Gemeten

Gehalte

(mg/kg ds) ondergrens bovengrens

- - 1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

<0.1 <0.1 <0.1

<0.1 <0.1 <0.1

<1 <1 <1

<1 <1 <1

In het, met de optische lichtmicroscoop, onderzochte deel van de fractie <500 µm zijn geen asbestverdachte vezels gevonden.

nvt

nvt

nvt

Asbesthoudende materialen

Hoeveelheid hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Hoeveelheid niet hechtgebonden asbesthoudend materiaal

Droog 

gewicht (g)

95%-betrouwbaarheids-

Monster omschrijving

interval (mg/kg ds)

95%-betrouwbaarheids-

Na afronding volgens norm  (mg/kg) :

interval (mg/kg ds)

gehalte  (%)

nvt

nvt

nvt

Hechtgebonden

Drogestof

hmc

Monster Nr.

Gewogen totaal asbest (serpentijn + 10 x amfibool)

De bepalings grens is

Amfibool asbest

Massa 

fractie (g)

MM02 ( 1 0-0,5 m -mv)

Serpentijn asbest

Onderzoc

ht (%)

Totaal asbest
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Rapportageblad  verzameld materiaal

Monsternr. : 863756

Datum onderzoek : 03-02-2017

tot. asbest-

houdend

type a b c d e f materiaal (g)

aantal 1

gram 58,5

a 12,5 10 15

b

c

d

e

niet asbesthoudend

f - - -

- - -

- - -

gevonden MIN MAX

asbest asbest asbest

asbesttype aantal gram gram gram

Serpentijn 1 7,3 5,9 8,8

Amfibool 0 0,0 0,0 0,0

Totaal 1 7,3 5,9 8,8

-

-

-

gem % MAX %

Golfplaat

ja/nee type

MVM MM02 ( 1 0-0,5 m -mv)

Hechtgebonden asbest

58,5

MIN%Omschrijving soorten

ja chrysotiel

-

-

-

Monster 

omschrijving:
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025, tenzij anders vermeld bij toegepaste methoden 
en uitgevoerd overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

09.02.2017Datum
35007392Relatienr
636614Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   636614   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007392 K.N. Milieutechniek Raalte B.V.
Uw referentie 17006 Luttelgeest, Oosterringweg 39
Opdrachtacceptatie 02.02.17
Monsternemer WM grondboorbedrijf S. de Jonge

K.N. Milieutechniek Raalte B.V. 
Rosalie Zwiggelaar
Tjalkstraat 11
8102 HG Raalte

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Fracties (sedigraaf)

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen (AS3000)

PAK (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds

863009 863015 863016 863017

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid
3-1 MM03(1-1 + 4-1 + 6-1 + 9-1 

+ 2-1)
MM05(1-3 + 1-4 + 2-5) MM04(13-1 + 12-1 + 11-1 + 

10-1)

Opdracht   636614   Bodem / Eluaat

863009
863015
863016
863017

31.01.2017
02.02.2017 10:53
02.02.2017 10:53
02.02.2017 10:56

Monstername Monsteromschrijving

3-1
MM03(1-1 + 4-1 + 6-1 + 9-1 + 2-1)
MM05(1-3 + 1-4 + 2-5)
MM04(13-1 + 12-1 + 11-1 + 10-1)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Fractie < 2 µm

Koningswater ontsluiting

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Benzo-(a)-Pyreen
Chryseen
Fenanthreen
Fluorantheen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Som PAK (VROM) (Factor 0,7)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

S
S

S

S

S

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++ ++ ++
85,2 86,5 84,9 86,0
<5,0 <5,0 <5,0 <5,0

2,2   0,7   1,0   1,7   

12 3,9 <1,0 4,9

++ ++ ++ ++

27 22 <20 <20
0,21 <0,20 <0,20 <0,20

6,6 3,7 <3,0 4,5
13 5,6 <5,0 8,2

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05
14 <10 <10 <10

<1,5 <1,5 <1,5 <1,5
12 10 <4,0 9,2
42 28 <20 33

<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 0,074 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
<0,050 <0,050 <0,050 <0,050
0,35   0,39   0,35   0,35   

<35 <35 <35 <35
<3 <3 <3 <3

x) x) x) x)

#) #) #) #)
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Minerale olie (AS3000/AS3200)

Polychloorbifenylen (AS3000)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

863009 863015 863016 863017

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Het organische stof gehalte wordt gecorrigeerd voor het lutum gehalte, als geen lutum bepaald is wordt gecorrigeerd als ware het lutum gehalte 
5,4%

Begin van de analyses: 02.02.2017
Einde van de analyses: 09.02.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

3-1 MM03(1-1 + 4-1 + 6-1 + 9-1 
+ 2-1)

MM05(1-3 + 1-4 + 2-5) MM04(13-1 + 12-1 + 11-1 + 
10-1)

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   636614   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Som PCB (7 Ballschmiter) 
(Factor 0,7)

S
S
S
S
S
S
S
S

<3 <3 <3 <3
<4 <4 <4 <4
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5

6 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5
<5 <5 <5 <5

<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
<0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
0,0049   0,0049   0,0049   0,0049   #) #) #) #)
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden

eigen methode n): 

Gelijkwaardig aan NEN 5739 n): 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Protocollen AS 3000 / Protocollen AS 3200: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Organische stof Voorbehandeling conform AS3000 Cadmium (Cd) Nikkel (Ni) Zink (Zn) Kwik (Hg)
Molybdeen (Mo) Barium (Ba) Lood (Pb) Koper (Cu) Kobalt (Co) Koolwaterstoffractie C10-C40
Som PAK (VROM) (Factor 0,7) Som PCB (7 Ballschmiter) (Factor 0,7)

Koningswater ontsluiting Fractie < 2 µm

Vaste stof

Opdracht   636614   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 636614, Analysis No. 863009, created at 07.02.2017 09:32:27

Monsteromschrijving: 3-1

[@ANALYNR_START=863009]
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CHROMATOGRAM for Order No. 636614, Analysis No. 863015, created at 07.02.2017 10:25:51

Monsteromschrijving: MM03(1-1 + 4-1 + 6-1 + 9-1 + 2-1)

[@ANALYNR_START=863015]
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CHROMATOGRAM for Order No. 636614, Analysis No. 863016, created at 07.02.2017 09:32:27

Monsteromschrijving: MM05(1-3 + 1-4 + 2-5)

[@ANALYNR_START=863016]
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CHROMATOGRAM for Order No. 636614, Analysis No. 863017, created at 07.02.2017 10:25:51

Monsteromschrijving: MM04(13-1 + 12-1 + 11-1 + 10-1)

[@ANALYNR_START=863017]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

13.04.2017Datum
35007392Relatienr
651412Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   651412   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35007392 K.N. Milieutechniek Raalte B.V.
Uw referentie 17006, Luttelgeest Oosterringweg 39
Opdrachtacceptatie 12.04.17
Monsternemer Opdrachtgever

K.N. Milieutechniek Raalte B.V. 
Rosalie Zwiggelaar
Tjalkstraat 11
8102 HG Raalte

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Klassiek Chemische Analyses

Aromaten (AS3000)

Minerale olie (AS3000/AS3200)

%
% Ds

% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

63965 63966

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 12.04.2017
Einde van de analyses: 13.04.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

100-4 MM05 (100-1 + 101-1)

Opdracht   651412   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

63965
63966

11.04.2017
12.04.2017 11:46

Monstername Monsteromschrijving

100-4
MM05 (100-1 + 101-1)

Monsternr.

Voorbehandeling conform AS3000

Droge stof
IJzer (Fe2O3)

Organische stof

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S

S

S
S
S
S
S
S
S

S

++ ++
84,2 90,3
<5,0 <5,0

<0,20   0,52   

<0,050 <0,050
<0,050 <0,050
<0,050 <0,050

<0,10 <0,10
<0,050 <0,050
0,11   0,11   

<0,050 <0,050

<35 <35
<3 * <3 *
<3 * <3 *
<4 * <4 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *
<5 * <5 *

x) x)

#) #)
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AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. +31/570788113
Klantenservice

Toegepaste methoden

eigen methode: 

Gelijkwaardig aan NEN 5739: 
NEN-EN12880;  AS3000 en AS3200; Glw. NEN-ISO11465: 
Protocollen AS 3000: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40

IJzer (Fe2O3)
Droge stof

Voorbehandeling conform AS3000 Organische stof Benzeen Tolueen Ethylbenzeen m,p-Xyleen o-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7) Naftaleen Koolwaterstoffractie C10-C40

Vaste stof

Opdracht   651412   Bodem / Eluaat
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CHROMATOGRAM for Order No. 651412, Analysis No. 63965, created at 13.04.2017 07:18:59

Monsteromschrijving: 100-4

[@ANALYNR_START=63965]
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CHROMATOGRAM for Order No. 651412, Analysis No. 63966, created at 13.04.2017 07:18:59

Monsteromschrijving: MM05 (100-1 + 101-1)

[@ANALYNR_START=63966]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij U de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

De analyses zijn, tenzij anders vermeld, uitgevoerd overeenkomstig onze erkenning voor de werkzaamheid 
"Analyse voor milieuhygiënisch bodemonderzoek" van het Besluit Bodemkwaliteit. 

Indien u gegevens wenst over de meetonzekerheden van een methode, kunnen wij u deze op verzoek verstrekken. 

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijlagen zijn onderdeel van het rapport.

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 
Klantenservice. 

Wij vertrouwen U met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

13.02.2017Datum
35007392Relatienr
637701Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   637701   Water

Opdrachtgever 35007392 K.N. Milieutechniek Raalte B.V.
Uw referentie 17006, Luttelgeest Oosterringweg 39
Opdrachtacceptatie 07.02.17
Monsternemer WM Grondboorbedrijf

K.N. Milieutechniek Raalte B.V. 
Rosalie Zwiggelaar
Tjalkstraat 11
8102 HG Raalte

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice
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Metalen (AS3000)

Aromaten (AS3000)

Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l
µg/l

868761

--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

--
--

Eenheid
1-1

Opdracht   637701   Water

868761 1-1 07.02.2017

Monsteromschrijving Monstername MonsternamepuntMonsternr.

Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
m,p-Xyleen
ortho-Xyleen
Som Xylenen (Factor 0,7)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan (Chloroform)

Tetrachloormethaan (Tetra)
1,1-Dichloorethaan
1,2-Dichloorethaan
1,1,1-Trichloorethaan
1,1,2-Trichloorethaan
Vinylchloride
1,1-Dichlooretheen
Cis-1,2-Dichlooretheen
trans-1,2-Dichlooretheen
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen 
(Factor 0,7)
Som Dichlooretheen (Factor 0,7)

Trichlooretheen (Tri)

S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

S
S

300
<0,20
<2,0
<2,0

<0,05
<2,0

2,9
<3,0

20

<0,20
<0,20
<0,20
<0,20
<0,10
0,21   

<0,020
<0,20

<0,20
<0,20
<0,10
<0,20
<0,20
<0,10
<0,10
<0,20
<0,10
<0,10
<0,10
0,14   

0,21   
<0,20

#)

#)

#)
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Chloorhoudende koolwaterstoffen (AS3000)

Broomhoudende koolwaterstoffen

Minerale olie (AS3000)

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

µg/l

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

868761

--
--
--
--
--

--

--
--
--
--
--
--
--
--
--

Eenheid

#) Bij deze som zijn resultaten "<rapportagegrens" vermenigvuldigd met 0,7.
S) Erkend volgens AS SIKB 3000

Begin van de analyses: 08.02.2017
Einde van de analyses: 13.02.2017

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Jan Godlieb, Tel. 31/570788113
Klantenservice

1-1

Dit electronisch gegenereerde rapport is gecontroleerd en vrijgegeven. In overeenstemming met de 
vereisten van NEN EN ISO/IEC 17025:2005 voor eenvoudige rapportage is dit rapport  met digitale 
handtekening rechtsgeldig.

Opdracht   637701   Water

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Tetrachlooretheen (Per)
1,1-Dichloorpropaan
1,2-Dichloorpropaan
1,3-Dichloorpropaan
Som Dichloorpropanen (Factor 0,7)

Tribroommethaan (bromoform)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C16

Koolwaterstoffractie C16-C20

Koolwaterstoffractie C20-C24

Koolwaterstoffractie C24-C28

Koolwaterstoffractie C28-C32

Koolwaterstoffractie C32-C36

Koolwaterstoffractie C36-C40

S
S
S
S
S

S

S

<0,10
<0,20
<0,20
<0,20
0,42   

<0,20

<50
<10
<10

<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0

#)
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n) Niet geaccrediteerd

Toegepaste methoden
eigen methode n): 

Protocollen AS 3100: 

Koolwaterstoffractie C10-C12 Koolwaterstoffractie C12-C16 Koolwaterstoffractie C16-C20
Koolwaterstoffractie C20-C24 Koolwaterstoffractie C24-C28 Koolwaterstoffractie C28-C32
Koolwaterstoffractie C32-C36 Koolwaterstoffractie C36-C40
Nikkel (Ni) Kwik (Hg) Zink (Zn) Molybdeen (Mo) Kobalt (Co) Koper (Cu) Cadmium (Cd) Lood (Pb) Barium (Ba)
Tribroommethaan (bromoform) Dichloormethaan Benzeen Trichloormethaan (Chloroform) Tolueen
Tetrachloormethaan (Tetra) 1,1-Dichloorethaan Ethylbenzeen 1,2-Dichloorethaan Som Xylenen (Factor 0,7)
Naftaleen Styreen 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan Vinylchloride
Som cis/trans-1,2-Dichlooretheen (Factor 0,7) Som Dichlooretheen (Factor 0,7) Trichlooretheen (Tri)
Tetrachlooretheen (Per) Som Dichloorpropanen (Factor 0,7) Koolwaterstoffractie C10-C40

Opdracht   637701   Water
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Bijlage 4: Toetsingsresultaten 
  



Projectgegevens
Projectnummer: 17006 Datum monstername: 31-jan-2017

Projectnaam: Oosterringweg 39 Monsternemer: S. de Jonge

Laboratorium: AL-west Certificaatnummer: 862883

Veldwerk gegevens
Proefsleuf/gat nummer 1-1 0 0 0 0

Lengte sleuf/gat (m) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Breedte sleuf/gat (m) 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Diepte sleuf/gat (m) 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Soortelijk gew. (kg/m3) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Veldvochtigheid (%) 93,04% 93,04% 93,04% 93,04% 93,04%

Asbestverdacht materiaal > 16mm aangetroffen tijdens voorbehandeling (schouwen of zeven)
Hoeveelheid voor- 1-1 0 0 0 0 Totaal

behandelde grond (kg d.s.) 75,36 0,00 0,00 0,00 0,00 75,36

Asbestgehalte

Chrysotiel (mg/kg d.s.) 97,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Amosiet (mg/kg d.s.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crocidoliet (mg/kg d.s.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale gehalte per sleuf (mg/kg.d.s.)* 97,03 -- -- -- --

Homogene verontreiniging --

Gemiddelde asbestgehalte op basis van fractie > 16 mm 97,03

Analytisch bepaald asbestgehalte in grond < 16 mm (voorbehandeld op de locatie) 
Grondmonster MM02

Asbestgehalte

Chrysotiel (mg/kg d.s.) 0,00

Amosiet (mg/kg d.s.) 0,00

Crocidoliet (mg/kg d.s.) 0,00

Asbestgehalte op basis van fractie < 16 mm 0,00

Gewogen gehalte asbest in mg/kg d.s. bij homogene verontreiniging**: 97,03

Maximaal gehalte asbest in mg/kg d.s. bij heterogene verontreiniging**: --

*  Indien in een sleuf geen asbesthoudende materialen zijn aangetroffen is de bepalingsgrens berekend en hiermee gerekend.

** Indien de verontreiniging homogeen is, dient met het gemiddeld gehalte te worden berekend.

   Indien de verontreiniging niet homogeen is, dient met hoogst gemeten gehalte te worden gerekend.

MM02 asbestberekening 16-2-2017
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 636614
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 17006 Luttelgeest, Oosterringweg 39
Datum binnenkomst 02.02.2017
Rapportagedatum 09.02.2017
CRM Dhr. Jan Godlieb
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Monster  
Analysenummer 863015
Monsteromschrijving MM03(1-1 + 4-1 + 6-1 + 9-1 + 2-1)
Datum monstername 02.02.2017 10:53
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,7 Gemeten waarde
Lutum (%) 3,9 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,23 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 1,2 4,3 13
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,049 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 0,83 4,8 36
Kobalt (Co) 3,7 mg/kg Ds 10,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 35 190 190
Zink (Zn) 28 mg/kg Ds 60,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 200 720 720
Nikkel (Ni) 10 mg/kg Ds 25,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 39 100 100
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 88 190 190
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 10,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 210 530 530
Koper (Cu) 5,6 mg/kg Ds 10,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 54 190 190
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  0,39 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40
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Monster  
Analysenummer 863016
Monsteromschrijving MM05(1-3 + 1-4 + 2-5)
Datum monstername 02.02.2017 10:53
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1 Gemeten waarde
Lutum (%) < 1 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 1,2 4,3 13
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 0,83 4,8 36
Kobalt (Co) < 3 mg/kg Ds 7,38 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 35 190 190
Zink (Zn) < 20 mg/kg Ds 33,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 200 720 720
Nikkel (Ni) < 4 mg/kg Ds 8,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 39 100 100
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 88 190 190
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 11 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 210 530 530
Koper (Cu) < 5 mg/kg Ds 7,24 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 54 190 190
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40
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Monster  
Analysenummer 863017
Monsteromschrijving MM04(13-1 + 12-1 + 11-1 + 10-1)
Datum monstername 02.02.2017 10:56
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 1,7 Gemeten waarde
Lutum (%) 4,9 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Cadmium (Cd) < 0,2 mg/kg Ds 0,23 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 1,2 4,3 13
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,048 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 0,83 4,8 36
Kobalt (Co) 4,5 mg/kg Ds 12 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 35 190 190
Zink (Zn) 33 mg/kg Ds 68,2 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 200 720 720
Nikkel (Ni) 9,2 mg/kg Ds 21,6 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 39 100 100
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 88 190 190
Lood (Pb) < 10 mg/kg Ds 10,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 210 530 530
Koper (Cu) 8,2 mg/kg Ds 15,4 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 54 190 190
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

  24,5 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40
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Monster  
Analysenummer 863009
Monsteromschrijving 3-1
Datum monstername 31.01.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 2,2 Gemeten waarde
Lutum (%) 12 Gemeten waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

Cadmium (Cd) 0,21 mg/kg Ds 0,31 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,6 1,2 4,3 13
Kwik (Hg) < 0,05 mg/kg Ds 0,043 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,15 0,83 4,8 36
Kobalt (Co) 6,6 mg/kg Ds 11,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 15 35 190 190
Zink (Zn) 42 mg/kg Ds 65,8 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 140 200 720 720
Nikkel (Ni) 12 mg/kg Ds 19,1 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 35 39 100 100
Molybdeen (Mo) < 1,5 mg/kg Ds 1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 88 190 190
Lood (Pb) 14 mg/kg Ds 18,5 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 50 210 530 530
Koper (Cu) 13 mg/kg Ds 19,9 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 40 54 190 190
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 111 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

som 7 polychloorbifenylen
PCB28, 52, 101, 118, 138,
153, 180

  22,3 ug/kg <= Achtergrondwaarde N 20 40 500 1000

som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  0,35 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40

 

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
W Woonwaarde
IND Industriewaarde
IW Interventiewaarde
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Toetsingsinstellingen  
Versie 1.1.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb [T.13]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 637701
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Water
Project 17006, Luttelgeest Oosterringweg 39
Datum binnenkomst 07.02.2017
Rapportagedatum 13.02.2017
CRM Dhr. Jan Godlieb
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Monster  
Analysenummer 868761
Monsteromschrijving 1-1
Datum monstername 07.02.2017
Monstersoort Water
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster  
Water diep/ondiep Ondiep

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Overschrijding Streefwaarde

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW SW IW T-index Toets oordeel

Molybdeen (Mo) 2,9 µg/l 2,9 ug/l <= Streefwaarde N 5 300 -1 <= SW
Kobalt (Co) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 20 100 -1 <= SW
Barium (Ba) 300 µg/l 300 ug/l > Streefwaarde N 50 625 0,43 > SW en <= T
Zink (Zn) 20 µg/l 20 ug/l <= Streefwaarde N 65 800 -1 <= SW
Nikkel (Ni) < 3 µg/l 2,1 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Lood (Pb) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Koper (Cu) < 2 µg/l 1,4 ug/l <= Streefwaarde N 15 75 -1 <= SW
Cadmium (Cd) < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,4 6 -1 <= SW
Kwik (Hg) < 0,05 µg/l 0,035 ug/l <= Streefwaarde N 0,05 0,3 -1 <= SW
Benzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 30 -1 <= SW
Tolueen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 1000 -1 <= SW
Ethylbenzeen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 4 150 -1 <= SW
Naftaleen < 0,02 µg/l 0,014 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 70 -1 <= SW
Styreen < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 300 -1 <= SW
Dichloormethaan < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 1000 -1 <= SW
Trichloormethaan
(Chloroform)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 6 400 -1 <= SW

Tetrachloormethaan
(Tetra)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

1,1-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 900 -1 <= SW

1,2-
Dichloorethaan

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 7 400 -1 <= SW

1,1,1-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 300 -1 <= SW

1,1,2-
Trichloorethaan

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 130 -1 <= SW

Vinylchloride < 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 5 -1 <= SW
1,1-
Dichlooretheen

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 10 -1 <= SW

Trichlooretheen
(Tri)

< 0,2 µg/l 0,14 ug/l <= Streefwaarde N 24 500 -1 <= SW

Tetrachlooretheen
(Per)

< 0,1 µg/l 0,07 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 40 -1 <= SW

Koolwaterstoffractie
C10-C40

< 50 µg/l 35 ug/l <= Streefwaarde N 50 600 -1 <= SW

som xyleen-
isomeren

  0,21 ug/l <= Streefwaarde N 0,2 70 -1 <= SW

som
dichlooretheen-
isomeren

  0,14 ug/l <= Streefwaarde N 0,01 20 -1 <= SW

som 3
dichloorpropanen
(som 1,1- en 1,2-
en 1,3-)

  0,42 ug/l <= Streefwaarde N 0,8 80 -1 <= SW

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
SW Streefwaarde
IW Interventiewaarde
T-index Index voor de afwijking van Gstandaard tov gemiddelde van Streefwaarde en Interventiewaarde
Toets oordeel Parameteroordeel op basis van de waarde bij 'T Index'
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Tabelinformatie  
Index < 0 GStandaard < AW
0 < Index < 0,5 GStandaard ligt tussen de AW en de oude T
0,5 < Index < 1 GStandaard ligt tussen de oude T en I
Index > 1 I overschreden
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Toetsingsinstellingen  
Versie 2.0.0
Toetsingsmethode Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem [T.1]

 

De toetsing is uitgevoerd volgens de vigerende wetgeving waarbij gebruik gemaakt is van de BOTOVA webservice (zie https://www.BOTOVA-service.nl/)

Opdracht  
Opdrachtnummer 651412
Laboratorium AL-West B.V.
Matrix Vaste stoffen
Project 17006, Luttelgeest Oosterringweg 39
Datum binnenkomst 12.04.2017
Rapportagedatum 13.04.2017
CRM Dhr. Jan Godlieb
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Monster  
Analysenummer 63965
Monsteromschrijving 100-4
Datum monstername 11.04.2017
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) < 0,2 Gemeten waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1
Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32
Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110
m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 350 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-
C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C12-
C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C16-
C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C20-
C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C24-
C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C28-
C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C32-
C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C36-
C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)
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Monster  
Analysenummer 63966
Monsteromschrijving MM05 (100-1 + 101-1)
Datum monstername 12.04.2017 11:46
Monstersoort Bodem / Eluaat
Versie 1

 

Gehanteerde waarden voor dit monster   
Humus (%) 0,52 Gemeten waarde
Lutum (%) 25 Ingevoerde waarde

 

Resultaat voor dit monster  
Toetsingsresultaat Altijd toepasbaar

 

Parameter Resultaat Eenheid Resultaat
(G_standaard)

BOTOVA-
eenheid

Toetsing IRW AW W IND IW

IJzer (Fe2O3) < 5 % Ds 3,5 %  N     
Benzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1 1,1
Tolueen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 32
Ethylbenzeen < 0,05 mg/kg Ds 0,17 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,2 0,2 1,25 110
m,p-Xyleen < 0,1 mg/kg Ds 350 ug/kg  N     
o-Xyleen < 0,05 mg/kg Ds 175 ug/kg  N     
Naftaleen < 0,05 mg/kg Ds 0,035 mg/kg  N     
Koolwaterstoffractie C10-
C40

< 35 mg/kg Ds 122 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 190 190 500 5000

Koolwaterstoffractie C10-
C12

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C12-
C16

< 3 mg/kg Ds 10,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C16-
C20

< 4 mg/kg Ds 14 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C20-
C24

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C24-
C28

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C28-
C32

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C32-
C36

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

Koolwaterstoffractie C36-
C40

< 5 mg/kg Ds 17,5 mg/kg  N     

som 16 aromatische
oplosmiddelen (Bbk,
1-1-2008)

  1,05 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 2,5 2,5 2,5  

som xyleen-isomeren   0,53 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 0,45 0,45 1,25 17
som 10 polyaromatische
koolwaterstoffen (VROM)

  0,035 mg/kg <= Achtergrondwaarde N 1,5 6,8 40 40

 

Enkele parameters ontbreken in de volgende somparameters:: som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008)som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM)

Tabelinformatie  
Toetsing BOTOVA Toetsresultaat uit BOTOVA
IRW Indicatieve Referentie Waarden (Bijlage 1, Tabel 2, Staatscourant 2013 nr 16675)
AW Achtergrondwaarde
W Woonwaarde
IND Industriewaarde
IW Interventiewaarde
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Afb. 1a; Een aanzicht van de biogasinstallatie die in 2007 is gerealiseerd 

Afb. 1b; Een aanzicht van de biogasinstallatie die in 2007 is gerealiseerd
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Inleiding

In 2006 is de bouw gestart van een zeer vernieuwende biogasinstallatie. Deze installatie kenmerkt zich 
door optimale procescontrole, efficiënte WKK installaties en een groot gedeelte aanwending van 
duurzame warmte.  

De biogasinstallatie is operationeel sinds eind 2007. De laatste jaren draait de installatie zonder 
toevoeging van dierlijke mest. Vanaf 1 oktober 2017, wanneer de installatie 10 jaar in bedrijf is, moet 
er weer mest worden ingevoerd vanwege regels rondom subsidie. De installatie is inmiddels verouderd 
en aan een technische update toe.  

Om voldoende rendement en continuïteit voor het bedrijf te waarborgen is het belangrijk om 
schaalvergroting te combineren met de nieuwste technieken. Hiervoor moet de installatie worden 
uitgebreid met meer opslagcapaciteit, een extra WKK voor de elektriciteitsproductie en een installatie 
voor het opwaarderen van aardgas. 

Door de uitbreiding is de biogasinstallatie niet langer als een nevenactiviteit van het akkerbouwbedrijf 
aan te merken en zal deze worden gezien als een tweede hoofdactiviteit.  
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1. Omschrijving van de inrichting

1.1. Gegevens aanvrager 
Naam inrichting:   Peters Biogas BV 
Adres:    Oosterringweg 39 
Postcode:  8315 PS 
Woonplaats:    Luttelgeest 
KvK nummer:    i.o.
Contactpersoon:  Dhr. Ids Schaap
Telefoon:  085 4012980
E‐mail adres:    info@schaapbioenergie.nl

1.2. Toelichting Aanvrager 
Op het adres (Oosterringweg 39) te Luttelgeest zijn op moment van schrijven een tweetal bedrijven 
gevestigd die gebruik maken van de op de inrichting afgegeven vergunning: 

‐ Het akkerbouwbedrijf, ingeschreven als Maatschap Peters‐ de Lange 
‐ De biogasinstallatie, ingeschreven als Peters Biogas BV 

Ondanks dat de akkerbouwbedrijf van Maatschap Peters‐ de Lange van oorsprong de hoofdtak is, zal 
vanwege de milieubelasting de inrichting op naam van Peters Biogas BV komen te staan.  
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2. Samenvatting milieubelasting Biogasinstallatie

Productiecapaciteit: 
Elektrisch vermogen:  1,49    MW    3 WKK’s 
Groen gas vermogen:  980  NM³/uur  2 opwaardeerinstallaties 
Zonnepanelen  0,6    MWp    panelen op loodsen 

Aanvoer/afvoer: 
Aanvoer mest van derden (ton/jr)  25.000 
Aanvoer biomassa* van derden (ton/jr)  25.000 
Totaal (ton/jr)  50.000 

Productie: 
Elektriciteitsproductie/jaar:  11.920.000  KWh 
Gasproductie/jaar:  7.840.000  NM³ 

Afval: 
Gevaarlijk afval (Actief kool)  22.000  kg 
Bedrijfsafval    25.000  kg 

Meststoffen: 
Ammoniumsulfaat  8.000  ton 
Ingedikte mest (digestaat)  10.000  ton 
Dunne fractie mest (digestaat)  40.000  ton 

Geluid en Transport: 
Totale geluidsbelasting omgeving  40 – 50   dB(A) (zie akoestisch rapport) 

Geur: 
Geurbelasting 98‐percentiel omgeving  <1,0  ouE/M³ (zie geurrapportage) 

Lucht: 
Aantal WKK installaties:   3  stuks 
Vermogen noodkoelers:  1600  KWth 
Lucht uit luchtwassers:    50.000  M³/h 

* Met biomassa wordt bedoeld: Biomassa die conform wettelijke regelgeving en vigerende AV/AO‐IC
mogen worden aangevoerd.
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3. Motivering van de activiteit; Biogasinstallatie

3.1. Aanleiding 
Het doel van deze inrichting is in eerste instantie het leveren van meerwaarde en continuïteit voor het 
akkerbouwbedrijf. Peters streeft naar een duurzame agrarische activiteit, met name in de nabije 
omgeving. Om deze reden is gekozen voor het betrekken van dierlijke mest dat afkomstig is van 
nabijgelegen veehouderij bedrijven. Deze bedrijven profiteren ook van de voordelen. Zo hebben 
omliggende bedrijven eenvoudige toegang tot mestverwerking en is er een besparing in het gebruik 
van kunstmest. Met toekomstige technieken kan er voor worden gezorgd dat bedrijven in de buurt van 
de installatie gemakkelijk mest kunnen laten verwerken zonder dat dit over grote afstanden 
getransporteerd hoeft te worden. 

In tweede instantie heeft de inrichting als doel het produceren van duurzame energie. Deze duurzame 
energie wordt geproduceerd uit mest  en biomassa. Met behulp van deze activiteit worden emissies 
van methaan en ammoniak (broeikasgassen) gereduceerd. Om deze productie zo duurzaam mogelijk 
te maken, heeft Peters gekozen voor de nieuwste technieken en een regionale insteek. Een goed 
voorbeeld hiervan is de techniek waarmee biogas wordt opgewaardeerd tot aardgaskwaliteit en 
vervolgens ingevoed wordt in het aardgasnetwerk van Luttelgeest. Ook wordt er naar gestreefd de 
CO2 te hergebruiken en zoveel mogelijk alle warmte nuttig aan te wenden. 
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3.2. Details activiteit 

Bij de verwerking van de biomassa in de voorgenomen inrichting vindt afbraak plaats onder 
gecontroleerde en luchtdichte (anaerobe) omstandigheden. Naast het reduceren van massa, wordt er 
ook nog eens biogas geproduceerd. Biogas bestaat voornamelijk uit methaan, een broeikasgas, zal nu 
binnen de inrichting als brandstof worden gebruikt voor de gasmotor die een generator aandrijft en 
hiermee elektriciteit produceert. Verder wordt een deel van het biogas gebruikt om aardgas (groen 
gas) te produceren.  

De inrichting zal jaarlijks maximaal 50.000 ton biomassa verwerken. Hiervan is minimaal 50% mest. 
Het overige deel  bestaat uit diverse soorten biomassa die conform wettelijke regelgeving en 
vigerende AV/AO‐IC mogen worden aangevoerd, inclusief alternatieve mestsoorten zijnde geen 
rundveedrijfmest. Het opgesteld vermogen is als volgt verdeeld: 

Productie unit  capaciteit/uur  elektrisch vermogen 

WKK 1  warmtekrachtkoppeling  345 KW  345  KW 
WKK 2 
WKK 3 

warmtekrachtkoppeling 
warmtekrachtkoppeling 

345
800

KW 
KW 

345 
800 

KW 
KW 

Tipo‐850 
Tipo‐850b 

biogas opwaardeerinstallatie 
biogas opwaardeerinstallatie 

490
490

M³ groen gas 
M³ groen gas 

490 
490 

M³ 
M³ 

Totaal vermogen:  1.490  KW 

980  NM³ 

Berekende productie in kWh: 

aantal vollast uren: 8.000  uur 
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4. Kenmerken van de activiteit

4.1. Aard en omvang van de activiteiten 
In dit hoofdstuk wordt de gehele inrichting (=co‐vergistingsinstallatie) uitgelegd aan de hand van de 
belangrijkste componenten en onderdelen. 

Onderdelenlijst met puntsgewijs de belangrijkste componenten: 
a. Ontvangst biomassa

o Weegbrug en weegruimte
o Kantoor
o Biomassa loods
o Mengkelder
o Opslagsilo’s
o Opslagbunkers biomassa
o Invoer biomassa
o Hydrolyse
o Biologische luchtwasser

b. Het vergistingsproces:
o Besturingsruimte
o Pompruimte
o Vergister 1 t/m 4
o Dubbelmembraamdaken en overdrukventielen
o Gasleidingen en condensputten

c. Het omzetten van biogas:
o WKK ruimte
o WKK installaties
o Groen gas (en gasbehandeling)

d. Bewerking van digestaat
o Digestaatloods
o Decanter
o DAF
o Opslagtank voor chemische stoffen en spuiwater
o Chemische luchtwasser

e. Opslag van mest
o Na opslag
o Digestaat opmengen en opslag

Bovenstaande componenten staan vermeld op de bijgevoegde plattegrond van tekenbureau Wietze 
Dijkstra. Voor een eenvoudig overzicht is een separate plattegrond gemaakt waarin bovenstaande 
componenten zijn genoemd, deze staat in de bijlage.1 

Hieronder volgt per component een uitleg en specificatie. 

4.2. Het volledige proces 
Om het proces te verduidelijken, is een processchema als bijlage toegevoegd.2 

1 Bijlage A; plattegrond 
2 Bijlage B; Processchema 
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4.3. Ontvangst en voorbewerking biomassa (onderdeel A) 

4.3.1. Weegbrug en weegruimte 
Biomassa wordt geaccepteerd conform de positieve lijst van co‐vergisting (verordening EG 1774‐2002, 
bijlage Aa) en het AV/AO‐IC document van de inrichting. Om inzicht te krijgen in de verwerkte 
hoeveelheden wordt alle aangevoerde biomassa na acceptatie op de eigen weegbrug gewogen. In de 
weegruimte worden bonnen uitgeprint en de data opgeslagen.  

4.3.2. Kantoor 
Het product wordt optisch waargenomen en de droge stof wordt gemeten. Deze gegevens worden 
zorgvuldig bijgehouden in een logboek. Logboeken en meetgegevens bevinden zich op het kantoor. 

4.3.3. Biomassa Loods 
Na weging wordt vloeibare biomassa gelost in de opslagsilo’s. Vaste biomassa wordt gelost in de 
opslagbunkers. Beide zijn inpandig opgesteld in de biomassa loods. Deze loods is hoog genoeg om 
vrachtwagens te laten kiepen en volledig afgesloten en afgezogen om geuremissie te voorkomen. De 
loods bestaat gedeeltelijk uit een ruimte voor het akkerbouwbedrijf, middels beton en 
sandwichpanelen van elkaar gescheiden.  

4.3.4. Mengkelder 
De mengkelder bestaat uit een beton gestort gangenstelsel met een mixer. De mengkelder is 
gesitueerd onder de biomassa loods. Door een gesloten systeem worden de kelders gedwongen 
geroerd. In de mengkelder worden tevens de vaste producten aan de vloeibare producten toegevoegd, 
de hiervoor benodigde machines staan boven de mengkelder, in de biomassa loods. De mengkelder is 
voorzien van een verwarming om met de restwarmte van de WKK’s de mest te verwarmen. Dit wordt 
gedaan om een betere ontsluiting te realiseren. 

4.3.5. Opslagsilo’s 
De totaal vijf opslagsilo’s hebben een inhoud van 75 M³ per stuk. De silo’s worden gebruikt voor de 
biomassa, mest en meststoffen (ammoniumsulfaat). De silo’s zijn gemaakt van 
Glasvezel Versterkt Kunststof (GVK). GVK heeft in de loop der jaren bewezen een uitstekend alternatief 
te zijn voor silo’s en tanks van aluminium, staal of RVS. De eigenschappen van GVK materiaal zijn zeer 
ideaal voor de opslag van een breed scala stortgoederen en vloeistoffen. Schaap heeft gekozen voor 
het bedrijf Polem. Polem werkt volgens de normen en aanbevelingen die van toepassing zijn zoals de 
DIN 1055 voor silos, DIN 18820 en DIN 16945/6 voor kunststoffen, AD‐N1 en 
Berechnungsempfehlungen van het DIBt of BS 4994 voor GVK tanks en DIN 6600‐serie voor RVS. 
Sterkteberekeningen worden door externe ingenieursbureaus gemaakt. Dit waarborgt de 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid.  Voor een hele reeks van producten heeft Polem een Duitse 
ABZ (Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung) 

4.3.6. Opslagbunkers Biomassa 
De opslagbunkers voor vaste biomassa zijn in de biomassa loods gesitueerd. Vrachtenwagens lossen in 
de bunkers en met een shovel of verreiker worden menu’s klaargemaakt middels de invoer biomassa. 
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4.3.7. Invoer Biomassa 
De invoerunit voor biomassa bestaat uit een mengwagen (circa 25 kuub), een aantal vijzels en een 
vijzelpomp systeem, dat materiaal uit de mengkelder haalt, dit vermengd met materiaal uit de 
mengwagen en vervolgens weer terug de kelder in pompt. Door het systeem kan een maximale 
viscositeit in de vergisters worden behaald. Het systeem kan tevens zo worden geschakeld dat ook 
hydrolyse en vergisters kunnen worden gevoed. 

4.3.8. Hydrolyse 
De hydrolyse is de laatste stap voor het daadwerkelijke vergistingsproces. In de hydrolyse wordt het 
materiaal vanuit de mengkelder tijdelijk opgeslagen. Vanwege de zure PH kan het medium hierin 
eenvoudig ontsluiten. Dit is het zogenaamde hydrolyseproces. Door dit proces wordt het organische 
materiaal gemakkelijker ontsloten. Door de zure omgeving in het proces (PH 4,0‐5,0) worden tevens 
veel ongewenste bacteriën gedood. Ook ontstaat er door de hydrolyse een zeer constante input voor 
de vergisters. Dit komt de stabiliteit van de installatie ten goede. De hydrolyse bestaat uit een 
monoliet gestorte betonnen tank van 21 meter doorsnede en 6 meter hoog, waarvan 5 meter boven 
maaiveld. Het dak is een dubbelmembraamdak, zie ook bij informatie vergisters. 

4.3.9. Biologische luchtwasser 
De lucht van de mengkelder, opslagsilo’s, invoer biomassa, hydrolyse en ook de volledige biomassa 
loods wordt afgezogen en afgevoerd naar de biologische luchtwasser. Er is gekozen voor een 
biologische luchtwasser omdat de emissie voornamelijk geur en stof bevat, weinig ammoniak.  

Bij een biologische luchtwasser wordt van onderaf lucht door platenpakketten geblazen om zo veel 
mogelijk oppervlak te creëren. Vanaf bovenkant wordt er water op de paketten gesproeid zodat 
bacteriën kunnen groeien die organisch materiaal (geur) afbreken. Stof slaat neer in het vallende 
water en wordt met verversing van het water geloosd.  



Peters Biogas

4.4. Het vergistingsproces (onderdeel B) 

4.4.1. Bedieningsruimte 
In de bedieningsruimte zijn de elektrische schakelpanelen opgesteld. Ook is hier een PC aanwezig 
waarmee de gehele installatie kan worden bestuurd. Het systeem opgenomen in een netwerk 
waardoor de installatie vanaf kantoor kan worden bestuurd. Via internet kan ditzelfde netwerk 
worden benaderd om de installatie van grotere afstand te besturen en te managen. In de 
besturingsruimte komen circa  45 metingen en circa 280 signalen/sensoren binnen. Er worden vanuit 
de hoofdstroomkast circa 48 motoren/apparaten aangestuurd. Ook in de biomassa loods zal een 
bedieningsruimte worden opgesteld. Deze ruimte biedt voornamelijk ruimte aan de besturingskasten 
van de losse installaties. Ook hier zal een procescomputer worden opgesteld. 

4.4.2. Pompruimte 
De pompruimte is gepositioneerd tussen de hydrolyse en vergisters 1 en 2. In de pompruimte staat het 
centraal pompsysteem opgesteld dat biomassa vanuit de hydrolyse verdeeld over alle vergisters, en 
ook tussen alle vergisters en de naopslag materiaal heen‐ en retour kan pompen. Tevens zorgt het 
pompsysteem voor voeding van de mestverwerking in de digestaatloods. In de pompruimte is ook de 
warmteverdeling van diverse vergisters opgesteld en staat meet‐ en regelapparatuur. 

4.4.3. Vergister 1 t/m 5 
De installatie heeft een viertal vergisters, een hydrolyse en een naopslag die allemaal als vergister zijn 
uitgevoerd. De silo’s kunnen flexibel worden ingericht qua hoofd/na vergister en qua temperatuur. 
Bruto inhoud en afmetingen staat in onderstaande tabel weergeven. De effectieve inhoud is lager, 
omdat de silo’s nooit helemaal tot de bovenrand zijn gevuld. 

Naam*  Bruto 
inhoud 

Diameter 
(extern) 

Hoogte 
(boven mv) 

Gasbuffer  Aantal 
roerwerken

Hydrolyse  2.000 M3  21 meter  6 (5) meter  nvt  3 

Vergister 1  2.000 M3  21 meter  6 (5) meter  1.078 M3  2 

Vergister 2  2.000 M3  21 meter  6 (5) meter  1.078 M3  2 

Vergister 3  4.000 M3  30,5 meter  6 (5) meter  2.081 M3  3 

Vergister 4  6.000 M3  33 meter  7 (5) meter  2.584 M3  4 

Vergister 5  6.000 M3  33 meter  7 (5) meter  855 M3  4 

De afmetingen van de vergisters (het reactorvolume) is berekend aan de hand van de volgende 
gegevens: 

- Het potentiële rantsoen;
- Gekozen verblijftijd;
- Maximale belasting in kg organische droge stof per m3 vergisterinhoud.

De binnenkant van alle bovenstaande silo’s heeft een zestal RVS ringen (2”) Dit leidingwerk wordt 
aangesloten op het koelcircuit van de gasmotor, om zo de koelwarmte naar de vergisters te vervoeren. 
Om warmteverliezen te vermijden worden de vergisterwanden, nadat het beton is uitgehard, voorzien 
van isolatie en staalplaat.  

* Extra informatie: bestaande vs nieuwe vergisters:
De Hydrolyse, Vergister 1 en Vergister 2 zijn bestaand en werden in de oude situatie als vergister
gebruikt. Vergister 3 is bestaand en werd in de oude situatie als na-opslag gebruikt. Vergister 4 is
nieuw en dient ter vervanging van de voormalige mestzakvergister. Vergister 5 is volledig nieuw.
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Elke vergister is voorzien van een aantal roerwerken, deze roerwerken moeten de vergisterinhoud 
continu in beweging houden om de biogasproductie zo constant mogelijk te laten verlopen. Het 
installeren van roerwerken voorkomt tevens dat er drijflagen kunnen ontstaan.  

Vergisters 1 en 2 kunnen tevens worden ingezet als sanitatiestap. Dit wordt ook wel pasteurisatie 
genoemd, in de zin van het pasteuriseren van mest zijn beide begrippen juist. De bedrijfstemperatuur 
is continu 55 graden Celsius. Het medium wordt opgewarmd door een centraal verwarmingsysteem. 

H2S en ontzwaveling 
Naast methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2) bevat biogas ook kleine hoeveelheden zwavelwaterstof 
(H2S). De hoeveelheid H2S is afhankelijk van de te vergisten biomassa. H2S wordt primair uit biogas 
verwijderd door middel van biologische ontzwaveling. LET OP: het zwavelwaterstof wordt vaak 
aangeduid als ‘zwavel’. Er is echter een groot verschil. Zwavelwaterstof is een giftig gas, ‘gewoon’ 
zwavel is een elementair mineraal dat vermengd met mest absoluut onschadelijk is. 

Bacteriën welke H2S uit het biogas verwijderen zitten aan netten die bovenin de vergisters zijn 
geïnstalleerd. De bacteriën worden gevoed met een kleine hoeveelheid zuurstof, (maximaal 2% lucht 
ten opzichte van de biogasproductie) zodat zij H2S om kunnen zetten in elementair zwavel. Het 
elementaire zwavel valt vervolgens van het net terug in de vergisters, waar het door de vergister 
inhoud heen wordt gemengd. Uiteindelijk doet het elementaire zwavel dienst als meststof in de 
landbouw. 

Formule en uitleg: 
O2 + H2S ‐‐> S + H2O 
Het toevoegen van O2 (zuurstof) aan het biogas, zorgt ervoor dat dit reageert met H2S 
(zwavelwavelwaterstof). Hierdoor ontstaan twee producten, namelijk S (zwavel) en H2O (water). 
Zwavel is door een bacteriecultuur omgezet in elementair zwavel dat in de vloeibare digestaat terecht 
komt. 
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4.4.4. Dubbelmembraamdaken en overdrukbeveiliging 
Het geproduceerde gas wordt opgevangen onder gasdichte membranen welke zijn verankerd in de 
betonnen wanden van de vergisters.  

Het standaard principe van het dubbellaags membraandak 
In het midden op de vloer van de silo wordt een RVS‐316 voetplaat gemonteerd waarin een tropisch 
hardhout middenkolom (klasse D60) wordt geplaatst die afhankelijk van de diameter van de silo een 
lengte boven de silowand heeft die correspondeert met een hellingshoek van 6 tot 8 graden. 
Op deze middenkolom wordt een nokconstructie met een stervormige bandenconstructie 
(breeksterkte: 2300 kg/band) met een onderling afstand van ongeveer 75‐90 cm gemonteerd. Deze 
bandenconstructie wordt op de bovenkant van de silowand afgespannen. Bovenop de 
bandenconstructie wordt een wijdmazig (10cm) vormstabiel ontzwavelingsnet gespannen. 

Deze bandenconstructie dient tevens als ondersteuning bij het wegvallen van de gasdruk in de silo. 
Als de bandenconstructie en het ontzwavelingsnet gemonteerd zijn kan het binnenmembraan worden 
aangebracht. Na het aanbrengen van de visuele externe gasvolumemeting middels een touw over het 
binnenmembraan wordt het binnenmembraan gelijktijdig met het buitenmembraan gemonteerd. De 
bevestiging van de twee membranen bovenop de silowand vindt plaats middels op diameter 
voorgevormde RVS strippen. Alle bevestigingsmaterialen die in aanraking komen met de vochtige 
gassen worden uitgevoerd in RVS‐316. De andere bevestigingsmaterialen worden uitgevoerd in RVS‐
304. 

De Domer, heb bovenste membraam, heeft principieel een afgeplatte kogelvorm, zoals op de foto 
weergegeven, en wordt met de meest hoogwaardige lastechnieken geproduceerd. Het 
buitenmembraan heeft standaard een hoogte van 700 cm en het binnenmembraan ongeveer 600 cm. 
Rondom wordt het geheel aan de buitenzijde voorzien van een sneeuw‐/regenrok welke voorkomt dat 
(lek)water in de isolatie terechtkomt. 

Alle vergisters uitgevoerd met een dubbelmembraamdak hebben een flexibele gasbuffer met een 
maximale capaciteit van hetgeen in bovenstaande tabel staat vermeld. De laatste vergister (vergister 
5) wordt geen gebruik gemaakt van variabele gasopslag. Deze wordt afgezogen naar de andere 
vergisters en zodoende altijd leeg gehouden. 
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Sneeuwlast: 
*1] Geen: de daktemperatuur is bij een vergister boven +4 ⁰C; verwarmde silo.
Onze onderconstructie (middenkolom, supportplaat en bandensysteem) is standaard ontworpen voor
een sneeuwlast tot 85 kg/m2. (Dit kan optreden t.g.v. uitval van de ventilator. In dit geval zijn de
instructies in de gebruikershandleiding strikt op te volgen.)

Onder‐ en overdrukventiel 
Dit over‐en onderdruk ventiel is het nieuwste ontwerp beschikbaar in de markt, en is volledig gemaakt 
van roestvrij staal RVS‐316. De beveiliging is standaard ingesteld op‐0.5 mbar en + 3,5 mbar. Het 
ventiel heeft een aansluiting van ø250 mm. De Flexxovalve is uitgerust met twee geïsoleerd opgestelde 
vloeistofreservoirs die het risico van bevriezing in de winter minimaliseren. (Octrooi 2009842) Aan 
beide zijden is een kijkvenster geïnstalleerd om de binnenkamer van het veiligheidsventiel te 
inspecteren en te controleren op een juiste werking. 

De Flexxovalve 1000W + veiligheidsvoorziening is getest en gecertificeerd op het ontwerp en 
operationele specificaties door de Duitse TÜV Rheinland onder certificaat 1241918851. 

4.4.5. Gasleidingen en condensputten 
Het biogas vanuit de vergisters wordt middels een leidingsysteem naar de productie geleid. In de 
vergister begint de leiding op circa 100 centimeter boven de betonrand van de silo, om er zeker van te 
zijn dat er geen mest of schuim in de leiding kan lopen. Vervolgens komt de leiding naast de silo’s uit in 
een condensput alwaar condensvocht middels een sifon systeem kan worden afgetapt.  

Vanaf de condensputten lopen de leiding langs de vergisters naar de gasbehandeling. Halverwege is 
zijn twee extra condensputten toegepast om te voorkomen dat condensvocht de doorlaat van de 
leiding verkleint. Alle condensputten zijn voor inspectie bereikbaar. In het vocht gedeelte, dat met een 
sifon en 20 centimeter waterbuffer van het gas gedeelte is gescheiden, staat een ATEX dompelpomp 
opgesteld die het overtollige condensvocht afvoert. Condensvocht wordt weer toegevoegd aan de 
(mest) inhoud in de na‐opslag. 
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4.5. Het omzetten van biogas (onderdeel C) 

4.5.1. WKK ruimte en WKK installaties 
In de WKK loods staan drie Warmte Kracht Koppelingen. Een deel van het biogas zal met behulp van 
WKK’s om worden gezet in duurzame energie, namelijk groene elektriciteit en warmte. De opgewekte 
groene elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet, de restwarmte wordt gebruikt 
voor een groot aantal toepassingen: 

- Vergisters (inclusief sanitatie)
- Hydrolyse
- Mengkelder
- Woonhuis en koelingen akkerbouwbedrijf
- Extnere afnemers – tuinbouwkassen nabijgelegen tuinder.

3 WKK’s, totale capaciteit max. 1,492 MW 
- twee WKK’s van de firma Gascon, type MAN E2842 LE312 346kWe. Voor meer informatie met

betrekking tot deze installaties is een informatiebestand van Gascon als bijlage toegevoegd.3

- Één WKK is van de firma MWM, type TCG 2016 V16C. Ook van deze WKK staat aanvullende
informatie in bijlage 3.

 Afb. 3 & 4; een Bredenoord WKK installatie en de Biogast Tipo‐350 opwerkingsinstallatie 

3 Bijlage C; informatieblad Bredenoord/Gascon WKK en MWM WKK 
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4.5.2. Groen Gas installaties 

Twee  biogas opwaardeerinstallaties, totale capaciteit 980 NM3/h 
De Pentair Haffmans 850NM‐3trp is een installatie die biogas opwaardeert tot groen gas dat 
kwalitatief gelijkwaardig is aan aardgas, waardoor het groene gas ingevoed kan worden in het lokale 
lagedruk aardgasnet. 

Biogas bestaat voor ongeveer 60% uit methaan (CH4) en 40% kooldioxide (CO2). Daarnaast bevat het 
biogas H2S en is het verzadigd met vocht. Aardgas daarentegen bestaat voor ongeveer 90% uit CH4 
en 10% N2, is droog en bevat vrijwel geen H2S. Ook bevat aardgas een geurstof (THT), die het gas zijn 
kenmerkende geur geeft. De werking van de installatie is dan ook gebaseerd op de volgende 
principes: 
‐ H2S‐verwijdering uit het biogas met actief kool; 
‐ CO2‐verwijdering uit het biogas door middel van membraanscheiding 
‐ Drogen van het gas met een TSA‐systeem (Temperature Swing Absorption); 
‐ Toevoegen van geurstof THT (odorisatiemiddel met kenmerkende geur voor aardgas); 
‐ Kwaliteitscontrole van het groene gas met gaschromatografie. 
Een technische beschrijving van de groen gas installatie is als bijlage toegevoegd 

4.5.3. Gasbehandeling 
Het biogas dat wordt verwerkt in de groen gas installatie wordt gereinigd met actief kool filters. Dit zijn 
verplaatsbare (RVS) filterboxen met een inhoud die (per leverancier) verschilt tussen 500 kilogram en 
9000 kilogram actief kool. De filterboxen staan zowel in de installatie als naast de installatie opgesteld. 
Binnen de inrichting vinden geen handelingen met het Actief Kool plaats. Wanneer de filters verzadigd 
zijn worden deze door de leverancier gewisseld voor onverzadigde filters.  

Afb. 5 & 6; twee actief kool filters van de firma Desotec (Belgie). Inhoud van linkerfilter is 1800kg, inhoud van rechterfilter is 
9000kg. Beide filters worden ‘kant en klaar’ gebracht en opgehaald. Er komt behalve het behandelde biogas niets in aanraking 
met het actief kool 
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4.5.4. Onderhoud, productievoorkeur en uitval 
De biogasproductie is over de gehele dag door gelijk. Bij ingepland uitval (dus onderhoud of reparatie) 
kan de voeding van verse biomassa tijdig terug worden gebracht zodat ook de gasproductie naar 
beneden bijgestuurd kan worden. 
Bij onverwacht uitval van één of meerdere WKK’s, of bij onverwacht uitval van de één of meerdere 
groen gas installaties, is de kans op overproductie van biogas aanwezig. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen is automatsich ingesteld dat bij uitval, de voeding van verse biomassa per direct, 
automatisch stopt. Ook zullen overige productieinstallaties voor zover ze dat nog niet doen, op vol 
vermogen worden uitgestuurd. 

Verder is de totale gasbuffer door alle dubbelmembraamdaken zeer groot, dit zorgt er voor dat de 
combinatie met uitsturing van vol vermogen en direct wegnemen van verse voeding, de gasproductie 
in de meeste gevallen tijdig kan worden terug gebracht. Wanneer er ondanks dat alsnog te veel 
productie is, zal dat via het overdrukventiel worden afgeblazen. 

Variabele productie groen gas / elektra
Zowel de productie van elektriciteit als de productie van groen gas zijn variabel. De producties 
kunnen per maand, week, dag en zelfs per uur varieren om optimaal in te spelen om de 
veranderingen in de energiemarkt. Ook het maximaal benutten van beschikbare warmte en variabele 
energieprijzen spelen een rol. 

De in dit document omschreven jaarlijkse producties (hoofdstuk 2) zijn de maximale waarden. Het 
onderliggende businessplan laat een lagere elektriciteitsproductie van 70% en een lagere 
gasproductie van 50% toe wanneer in bepaalde gevallen onvoldoende biomassa kan worden 
aangetrokken en/of wanneer de  opbrengstprijzen voor energie te laag zijn.
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4.6. De bewerking van digestaat (onderdeel D) 

4.6.1. Digestaatloods 
De digestaatloods biedt ruimte aan diverse processen met betrekking tot de verwerking van digestaat. 
Voor de verwerking van digestaat zijn er in de loods een aantal machines opgesteld. (zie hieronder) De 
loods zal niet zelf worden afgezogen door luchtwassers omdat het een kaploods betreft, er komt te 
veel buitenlucht binnen. Wel zijn de afzonderlijke machines, decanter en DAF luchtdicht afgesloten en 
wordt de lucht naar de chemische luchtwasser gevoerd. 

Decanter 
Mest uit de laatste vergister wordt gescheiden door een Decanter. Deze installatie haalt de vaste delen 
uit het digestaat. Dit stapelbare product met circa 30% droge stof wordt opgeslagen in de biomassa 
loods en is een exportwaardig mestproduct. Voor de decanter staan een aantal buffertanks opgesteld 
om een continue aanvoer vanuit de vergisters te realiseren. 

Om met  een  centrifuge  of  decanter  te  kunnen  scheiden, moeten  de  deeltjes  zwaarder  zijn  dan  het 
oplosmiddel  waarin  ze  zitten.  Door  het  versnellen  van  de  deeltjes  (of  anders  gezegd:  door  het 
aanbrengen van g‐krachten) worden de deeltjes naar één kant gedwongen. Daardoor hopen ze zich op 
en kunnen ze in geconcentreerde vorm verwijderd worden.  

Om  de  scheiding  te  verbeteren  kunnen  chemicaliën  gebruikt  worden,  zoals  vlokmiddelen.  Deze 
vlokmiddelen verbeteren de ontwaterbaarheid, zodat het water makkelijker uit het mengsel verwijderd 
kan  worden.  De  installatie  is  hierop  voorbereid,  een  installatie  voor  het  toevoegen  van  deze 
vlokmiddelen (polymeren) is inbegrepen.  
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DAF 
Een DAF‐unit kenmerkt zich door de microluchtbelletjes die toegepast worden om stoffen uit het 
water te verwijderen door middel van flotatie (opdrijving). De vorming en verdeling van het water en 
lucht speelt hierbij een belangrijke rol. Het flotaat wordt vervolgens door middel van een schrapper 
verwijderd. Het flotaat wordt opgeslagen in de biomassa loods en aldaar gemengd met vaste mest. De 
dunne fractie uit de DAF wordt opgeslagen in de na‐opslag vanwaar het als meststof zal worden 
afgevoerd. 

Opslagtank voor chemische toevoegmiddelen 
Ten behoeve van de luchtbehandeling (chemische luchtwasser) is een opslagtank nodig voor 
zwavelzuur. Deze is volledig conform wettelijke eisen en staat nabij de unit opgesteld op een 
vloeistofdichte voer. De tank is dubbelwandig en voorzien van alle veiligheidsmaatregelen. Voor meer 
informatie, zie bijlage E, kiwa certificaat chemicaliëntank.4  

4 Bijlage D; KIWA certificaat chemicaliëntank 
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Chemische luchtwasser 
Achter de digestaatloods staat een chemische luchtwasser opgesteld die voornamelijk bedoeld is voor 
het verwerken van luchtstromen met een hoog ammoniakgehalte, met name dus de lucht uit de 
buffertanks (tussen pompsysteem en decanter in), decanter en DAF installatie. Vanwege de hoge 
ammoniakconcentratie in deze lucht is een biologische luchtwasser hier niet wenselijk. 

4.7. Opslag van digestaat (onderdeel E) 
De opslag van Digestaat geschied in twee opslagmiddelen. Ten eerste in één van de silo’s, genoemd 
na‐opslag, met een bruto inhoud van 6000 kuub. Ten tweede in de biomassa loods in het vak bestemd 
voor digstaatopslag. Vanuit beide opslagen zal worden afgevoerd naar derden en/of worden 
uitgereden op eigen percelen.  

In de biomassaloods kan ook digestaat worden opgemengd door middel van een vijzelsysteem met 
hopper. Met shovel of verreiker wordt de hopper gevuld en met de vijzel wordt het te mengen 
materiaal naar de achterkant van de bunker gevijzeld. De menging is niet heel intensief, maar zorgt bij 
afvoer wel voor een homogeen product. 
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5. Aanwezige gevaarlijke stoffen

Op het bedrijf zijn diverse gevaarlijke stoffen aanwezig. Er zijn geen omstandigheden van toepassing 
die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken.  

Stof  Max. in 
opslag 

Druk  toepassing 

Methaan  2475  NM³  Max 5mbar  Biogas voor energieproductie 

Zwavelwaterstof  400  Ppm  Max 5mbar  Biogas voor energieproductie 

Kooldioxide gas  1649  NM³  Max 5mbar  Biogas voor energieproductie 

Kooldioxide liq  400  Ltr.  16 bar  Proces technisch voor groengas 

Freon R507  100  Ltr.  Ja  Proces technisch voor groengas 

Odorant (THT)  40  Ltr.  Nee  Odorisatie invoeden gas 

Helium  120  Ltr.  Ja  Proces technisch voor groengas 

Zwavelzuur 96%5  35.000  Ltr.  Nee  NH3 binding chemische luchtwasser 

6. Transport, aan‐ en afvoer
Dit onderwerp wordt volledig behandeld binnen het akoestisch rapport. Om het overzicht te 
behouden en informatie eenduidig te verstrekken is besloten binnen dit document uitsluitend te 
verwijzen naar het akoestisch rapport. Voor wat betreft geluidsemissies en transportbewegingen is het 
akoestisch rapport leidend. 

7. Geur (hinder en emissie)
Dit onderwerp wordt behandeld binnen de geurrapportage. Binnen dit document wordt op specifieke 
onderwerp al ingegaan op het onderwerp geur. Om het overzicht te behouden en informatie 
eenduidig te verstrekken zijn met betrekking tot geuremissie en de bijbehorende processen de 
informatie en berekeningen uit de geurrapportage leidend.   

5 Bijlage E: specificaties zwavelzuurtank 
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Bijlage A; Plattegrond
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Vaste 
Co‐producten 

Opslagsilos’s 

mengkelder 

Hydrolyse 

Hoofdvergisters 
mesofiel 

Navergister en 
pasteurisatie 

luchtwasser 

Decanter 

ingedikte mest 
(export)

Ammonium‐
sulfaat 

WKK 1 

WKK 2 

GG 1 

Vloeibare  
Co‐producten 

Bijlage B; Processchema

Electra 

CO² 
(wordt niet 
gebruikt) 

Eigen verbruik 

Eindproducten 
Groen gas 

GG 2 

DAF installatie 

Digestaat  
(dunne drijfmest) 

WKK 3 

Co² terugwin 

stortbunker 

Mest van 
derden   

Na Opslag 

Warmte









Technical data 50 Hz

Natural gas applications
NOX ≤ 500 mg/Nm3 2)  dry exhaust manifolds

Biogas applications
NOX ≤ 500 mg/Nm3 2)  Minimum heating value (LHV) Hu = 5.0 kWh/Nm3

Sewage gas (65 % CH4  / 35 % CO2) dry exhaust manifolds
Biogas (60 % CH4  / 32 % CO2, rest N2)
Landfill gas (50 % CH4  / 27 % CO2, rest N2)

Engine type TCG 2016 V08 C TCG 2016 V12 C TCG 2016 V16 C
Electrical power 3) kW 400 600 800
Mean effective pressure bar 19.0 18.9 18.9
Thermal output 4) ±8 % kW 427 654 854
Electrical efficiency 3) % 42.3 42.0 42.5
Thermal efficiency 3) % 45.2 45.8 45.3
Total efficiency 3) % 87.5 87.8 87.8

Engine type TCG 2016 V08 C TCG 2016 V12 C TCG 2016 V16 C
Electrical power 5) kW 400 600 800
Mean effective pressure bar 19.0 18.9 18.9
Thermal output 4) ±8 % kW 394 595 790
Electrical efficiency 5) % 42.8 42.7 42.8
Thermal efficiency 5) % 42.1 42.3 42.3
Total efficiency 5) % 84.9 85.0 85.1

Engine type TCG 2016 V08 C TCG 2016 V12 C TCG 2016 V16 C
Bore/stroke mm 132/160 132/160 132/160
Displacement dm3 17.5 26.3 35.0
Speed min-1 1500 1500 1500
Mean piston speed m/s 8.0 8.0 8.0
Length 1) mm 3090 3690 4090
Width 1) mm 1490 1490 1590
Height 1) mm 2190 2190 2190
Dry weight genset kg 5340 7000 8450

1)  Transport dimensions for gensets; components set up 
separately must be taken into consideration.

2)  NOX emissions: NOX ≤ 0.5 g NO2/Nm3 dry exhaust gas
at 5 % O2.

3)  According to ISO 3046/1 at voltage = 0.4 kV, cosphi = 1
for 50 Hz, and a methane number of MN 70.

4)  Cooling of the exhaust gases to 120 °C for natural gas and 
150 °C for biogas

5)  According to ISO 3046/1 at voltage = 0.4 kV,
cosphi = 1 for 50 Hz.

Specifications for special gases and two-gas operation on request.

The figures in these data sheets are for information purposes 
only and are not binding.
The information given in the offer is decisive.



Omschrijving 

Kemeling heeft inmiddels decennia aan ervaring in het bedienen van diversen sectoren, waardoor we 

begrijpen dat ieder project en elke klant verschillende wensen en behoeften heeft. Ons team en onze 

productielocatie zijn ingericht op het bieden van op maat gemaakte oplossingen. Vanaf het ontwerp, 

de productie tot aan transport, plaatsing en onderhoud biedt Kemeling een oplossing die bij de klant 

past. 

Een BRL‐K903 installatie met BRL‐K21009 kunststof chemicaliën opslagtanks? 

Kemeling is sinds 2013 officieel gecertificeerd om kunststof chemicaliën tanks met KIWA BRL‐K21009 

certificaat te ontwerpen en produceren. De BRL‐K21009 heeft betrekking op stationaire, drukloze, 

gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks die gebruikt worden voor 

de bovengrondse opslag van chemicaliën. Deze richtlijn bevat eisen voor zowel de opslagtank als de 

opvangbak. Alle bedrijven die vallen onder het activiteitenbesluit (BARIM) en chemicaliën opslaan 

zijn wettelijk verplicht om de opslaginstallatie te laten installeren door een volgens BRL‐

K903 gecertificeerde installateur. Een onderdeel van deze installatie is een gecertificeerde opslagtank 

en eventuele opvangbak volgens de BRL‐K21009 die Kemeling Kunststoffen kan ontwerpen, 

produceren en leveren. 

Wat zijn de mogelijkheden met een kunststof opslagtank voor chemicaliën? 

De chemicaliën tanks kunnen worden geproduceerd van 1 tot 40 m3 waarbij het materiaal van het 

product wordt afgestemd op de toepassing. Door samenwerking met officieel gecertificeerde 

installateurs, leveranciers en transporteurs zijn er inmiddels diverse projecten naar volle 

tevredenheid gerealiseerd. Tanks voor bijvoorbeeld zwavelzuur, natronloog, ijzerchloride, 

ijzerchloridesulfaat, waterstofchloride, natriumhypochloriet, calciumchloride, ureum etc. worden 

met regelmaat geproduceerd. 

Offerte aanvragen 

Registreer voor prijzen 
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Figuren

1 Milieutekening

Dit document is eigendom van de opdrachtgever en mag door hem/haar worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opge-
steld. Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de opdrachtgever en/of van Noorman Bouw- en milieu-advies. Kwaliteit en verbetering van product en proces zijn bij
Noorman Bouw- en milieu-advies gewaarborgd middels een kwaliteitsmanagementsysteem volgens NEN-EN-ISO 9001:2015.
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1 |  Inleiding

In opdracht van Peters Biogas B.V. is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd voor de be-
staande biogasinstallatie aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Doel van het onderzoek is in het
beeld brengen van de externe veiligheidsrisico’s. In deze QRA worden het plaatsgebonden risico
(PR) en het groepsrisico (GR) berekend. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag
van een omgevingsvergunning (revisievergunning). De biogasinstallatie met de bijbehorende gasop-
werkingsinstallatie valt niet onder de werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

2 |  Situatie

2.1 Ligging

Een overzicht van de situatie is gegeven in afbeelding 1. De meest nabijgelegen woningen van der-
den liggen aan de Oosterringweg en Kuinderweg op een afstand van ten minste 50 m. Verder zijn
glastuinbouwkassen aanwezig nabij de inrichting.

Afbeelding 1 – Overzicht van de bestaande situatie met (indicatief) het terrein van de inrichting

Peters Biogas BV
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De woonkern van Luttelgeest ligt op ruim 2 km afstand ten zuidoosten van de inrichting. Het opvang-
centrum voor asielzoekers OC Luttelgeest op circa 350 m ten westen van de inrichting.

Bij de uitwerking is uitgegaan van de door VantErve Advies te Raalte namens de opdrachtgever ver-
strekte overzichtstekening ‘Milieutekening’ laatst gewijzigd op 16 juni 2017 en gegevens omtrent de
beoogde bedrijfssituatie, capaciteiten, maatregelen en gebouwindeling. Een overzicht met de inde-
ling van het terrein in de aan te vragen situatie is gegeven in figuur 1.

2.2 Vergistingsinstallatie met gasopwerking

De QRA heeft betrekking op de biogasinstallatie met de bijbehorende gasopwerkingsinstallaties en
wkk-installaties voor de productie van groen gas en groene stroom. De biogasinstallatie is operatio-
neel sinds eind 2007 en zal technisch up-to-date worden gemaakt met de nieuwste technieken. Ver-
der zal de installatie worden uitgebreid met meer opslagcapaciteit, een extra wkk-installatie voor de
elektriciteitsproductie en een installatie voor het opwaarderen van biogas tot groen gas van aardgas-
kwaliteit.

De totale input (dierlijke mest + co-producten) van de biogasinstallatie bedraagt 50.000 ton op jaar-
basis. Alle silo’s, leidingsystemen en processen zijn gesloten uitgevoerd. In vier vergistingssilo’s en
een na-vergister wordt middels een biologisch vergistingsproces biogas geproduceerd uit de grond-
stoffen. Boven de vergisters wordt ruw biogas onder atmosferische omstandigheden opgeslagen. In
totaal wordt ten hoogste 2 × 1.078 m³  + 2.081 m³ + 2.584 m³ + 855 m³ = 7.676 m³ ruw biogas in
gasvorm opgeslagen.

Vanaf de vergisters wordt het ruwe biogas middels een leiding onder lage druk (≈ 5 mbar) naar de
biogasopwerkingsinstallatie gevoerd. Als eerste stap worden eventuele vluchtige organische compo-
nenten en resterend waterstofsulfide middels een actief koolfilter uit het ruwe biogas verwijderd. Mid-
dels membraantechnologie wordt vervolgens het methaan onder druk (circa 11 bar) gescheiden van
het CO2 en het waterdamp in het biogas. De grotere methaanmoleculen blijven geconcentreerd aan
de drukzijde van het membraan. Het afgevangen zuivere methaan wordt daarna, via een odorisatie-
unit waar ‘aardgasgeur’ aan het gas wordt toegevoegd, in druk verhoogd (tot 8 bar) en middels een
ondergrondse leiding naar het openbare aardgasnet gevoerd. Tevens is een ondergrondse biogas-
leiding aanwezig voor het transport van biogas naar de wkk-installaties (≈ 250 mbar).

De relevante risicobronnen zijn de biogasopslagen boven de vergisters met het bijbehorende leiding-
werk voor biogastransport, de opwerkingsinstallatie bestaande uit een centrifugaalcompressor, een
gaskoeler, een actief koolfilter en de membraanbuizen waar het biogas onder druk door wordt ge-
voerd. Verder is het binnen de grenzen van de inrichting gelegen gedeelte van de ondergrondse
transportleiding voor groen gas naar het openbare aardgasnet relevant (8 bar) voor dit onderzoek.
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2.3 Ontstekingsbronnen

Binnen de inrichting kan een mobiele noodfakkel aanwezig zijn. Voor fakkels is in tabel 1 van de
Handleiding Risicoberekeningen Bevi (hierna HRB) een kans van ontsteking van een ontvlambare
wolk in een tijdsinterval van één minuut van 1,0 opgegeven. Omdat de noodfakkel beperkt aanwezig
is, is in de berekening een bedrijfskans van 1% ingevoerd als worst-case. De inpandig in een daar-
voor bestemd brandcompartiment opgestelde wkk-motoren zijn geen ontstekingsbron als bedoeld in
de HRB. De omliggende (lokale) wegen maken deel uit van de standaard ontstekingskans.

2.4 Overige risicobronnen

Bij de inventarisatie van de risicobronnen die in de omgeving van het plangebied aanwezig zijn, is
gebruik gemaakt van de risicokaart van Nederland (zie afbeelding 2).

Afbeelding 2 - Uitsnede risicokaart van Nederland (www.risicokaart.nl)

Er blijkt dat er geen risicovolle bedrijven in de directe omgeving aanwezig zijn. Wel zijn bij diverse
omliggende agrarische bedrijven en het OC Luttelgeest propaantanks aanwezig. Deze tanks hebben
geen risicocontouren buiten de betreffende inrichting en zijn niet van relevante invloed op de biogas-
installatie. Voor de inrichting van Peters Biogas BV geldt dat de aanwezige propaantank niet meer in
gebruik is en zal worden afgevoerd.
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Kwetsbare objecten
Verder zijn kwetsbare objecten aanwezig binnen het OC Luttelgeest (woonverblijf en onderwijsge-
bouw) en ter plaatse van de ten oosten van de inrichting aan de Oosterringweg 34 gelegen tropische
kas van de Orchideeënhoeve (publieksgebouw). De omliggende verspreid liggende (bedrijfs)wonin-
gen en glastuinbouwkassen in de omgeving worden als beperkt kwetsbare objecten beschouwd.

3 |  Externe veiligheid

3.1 Algemeen

Onder de noemer externe veiligheid worden de risico’s verstaan die ontstaan in de omgeving van
bedrijven of transportroutes als gevolg van de opslag en het handelen met gevaarlijke stoffen of het
transport van gevaarlijke stoffen.

3.2 Risiconormering

In het externe veiligheidsbeleid worden risiconormen gehanteerd om te bepalen of een risico al dan
niet toelaatbaar is. Deze normen zijn vastgesteld door de overheid en voor inrichtingen vastgelegd in
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). De gebruikte toetsingscriteria zijn het plaatsgebon-
den risico (PR) en het groepsrisico (GR). De hiervoor te hanteren criteria zijn afhankelijk van de te
beoordelen situatie.

3.3 Handreiking (co)vergisting van mest

Voor vergistingsinstallaties is de ‘Handreiking (co)vergisting van mest’ aangewezen als BBT-referen-
tiedocument. Met betrekking tot de externe veiligheid is voor inrichtingen met biogasopslag tot en
met 4.000 m³ (H2S-gehalte ≤ 1 vol%) aangegeven dat een veiligheidsafstand van 50 meter, gere-
kend vanaf het midden van de biogasopslag, gebruikelijk voldoende is. Dit is dezelfde afstand die
ook geadviseerd wordt bij zonering in het kader van de ruimtelijke ordening. Binnen deze afstand
mogen geen kwetsbare objecten in de zin van het Bevi liggen. Tevens is aangegeven dat ernaar ge-
streefd moet worden dat indien mogelijk de PR 10-6 contour niet buiten de grens van de inrichting
komt te liggen.

In de omgeving van de biogasopslagen dienen ontstekingsbronnen zoveel mogelijk te worden ge-
weerd. Verder verdient het aanbeveling vrijstaande reservoirs tegen externe belasting (aanrijding of
scherpe voorwerpen) te beschermen, bijvoorbeeld door middel van een hekwerk of een andere ge-
lijkwaardige voorziening. De vergunninghouder dan wel de drijver van de inrichting moet voldoende
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aandacht hebben voor het risico van waterstofsulfide (H2S). Dit is met name relevant binnen de in-
richting in het kader van de Arbo-regelgeving.

Algemeen geldt dat door het toepassen van goede opslag- en toedieningsmethoden en goed ma-
nagement van de vergistingsinstallatie het ontstaan van ongewenste stoffen als zwavelhoudende
stoffen (H2S), vluchtige vetzuren, fenolen, ammonia en vluchtige aminen tijdens het vergistingspro-
ces primair wordt voorkomen. De relevante BBT-maatregelen als opgenomen in de ‘Handreiking
(co)vergisting van mest’ worden binnen de inrichting geïmplementeerd.

3.4 Drempelwaarden

Met betrekking tot de externe veiligheid en het van toepassing zijn van het Besluit risico’s zware on-
gevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) gelden de drempelwaarden als
opgenomen in deel 1 en deel 2 van bijlage I bij de Europese SEVESO III richtlijn1. Met betrekking tot
de opslag van het ruwe biogas kunnen de drempelwaarden van respectievelijk 10 ton en 50 ton uit
deel 1 voor gevarencategorie P2 “Ontvlambare gassen” van toepassing worden geacht. De drempel-
waarden worden in voorliggende situatie (bij een gemiddelde dichtheid van biogas 1,21 × 10-3 g/cm³)
niet overschreden.

Bij vergistingsinstallaties met een biogasopslag tot 10.000 m³ is bij een gehalte van ≤ 1 vol% maxi-
maal 154 kg waterstofsulfide (dichtheid = 1,5392 × 10-3 g/cm³) aanwezig. De geldende drempelwaar-
den van respectievelijk 5 ton en 20 ton als opgenomen in kolom 2 en 3 van bijlage I worden niet
overschreden. Voor moderne vergistingsinstallaties geldt bij het toepassen van de BBT-maatregelen
conform de ‘Handreiking (co)vergisting van mest’ dat de waarde van 1 vol% waterstofsulfide in het
biogas gebruikelijk niet wordt overschreden. Ook in voorliggende situatie zullen de drempelwaarden
niet worden overschreden.

Voor de toepassing van de richtlijn kan opgewaardeerd biogas worden ingedeeld onder rubriek 18
van deel 2 van bijlage I wanneer het verwerkt is in overeenstemming met de toepasselijke normen
voor gezuiverd en opgewaardeerd biogas waardoor een kwaliteit gewaarborgd is die overeenkomt
met die van aardgas, met inbegrip van de hoeveelheid methaan, en die ten hoogste 1 % zuurstof be-
vat. De geldende drempelwaarden voor opgewaardeerd biogas als opgenomen in kolom 2 en 3 zijn
respectievelijk 50 ton en 200 ton. In voorliggende situatie wordt opgewaardeerd biogas direct aan
het openbare aardgasnet geleverd en vindt opslag niet plaats. De geldende drempelwaarden worden
om die reden dus niet overschreden.

1  Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren
van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn
96/82/EG van de Raad.
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3.5 Besluit externe veiligheid inrichtingen

In het Bevi is regelgeving met betrekking tot de opslag van en het handelen met gevaarlijk stoffen
binnen inrichtingen vastgelegd. In het besluit worden de volgende risiconormen gehanteerd:

Plaatsgebonden risico
Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbe-
schermd op een plaats buiten een inrichting verblijft, komt te overlijden als gevolg van een onge-
woon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of een gevaarlijke afvalstof betrokken
is. Het plaatsgebonden risico is onafhankelijk van de feitelijke omgeving en zegt niets over het aantal
personen, dat bij een ongeval getroffen kan worden. Het PR kan grafisch weergegeven worden met
isolijnen (risicocontouren), de risicocontouren verbinden punten met dezelfde PR

Groepsrisico
Het groepsrisico (GR) houdt wel rekening met de aard en dichtheid van de bebouwing en met de
daadwerkelijke aanwezigheid van personen. Het GR geeft de kans dat een bepaalde groep perso-
nen tegelijkertijd het (dodelijke) slachtoffer kan worden.

Voor het GR geldt geen grenswaarde maar een oriëntatiewaarde of oriënterende waarde. Het GR
wordt als een curve (fN-curve) uitgedrukt in een grafiek waarin op de verticale as de cumulatieve
kans (f) op het aantal doden per jaar en op de horizontale as het aantal doden (N) logaritmisch is
weergegeven Dit zijn de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen over-
lijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof of een gevaarlijke afvalstof be-
trokken is.

Kwetsbare objecten
Verder wordt onderscheid gemaakt tussen ‘kwetsbare objecten’ (bijvoorbeeld huizen, scholen en
kantoren ≥ 1.500 m2 bruto vloeroppervlak per object) en ‘beperkt kwetsbare objecten’ (bijvoorbeeld
verspreid liggende (bedrijfs)woningen, bedrijven en kantoren ≤ 1.500 m2 bruto vloeroppervlak). In
artikel 1, eerste lid van het besluit is een nader overzicht gegeven van de in de beoordeling mee te
nemen typen gebouwen en functies.

Grens- en richtwaarden plaatsgebonden risico
Voor kwetsbare objecten geldt een PR grenswaarde van 10-6. Dit komt overeen met de kans op
overlijden van één per miljoen per jaar. Binnen de 10-6-contour mogen geen nieuwe kwetsbare ob-
jecten aanwezig zijn of geprojecteerd worden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt de waarde van



www.noormanadvies.nl

21710206.R02 pagina 11 van 18

10-6 als richtwaarde voor het PR. Het bevoegd gezag kan op basis van een belangenafweging afwij-
ken van de richtwaarde.

Grens- en richtwaarden groepsrisico
Het berekende groepsrisico van een inrichting moet worden vergeleken met de oriënterende waarde
van het GR (= toetsingswaarde). De oriënterende waarde is gelijk aan 10-3/N2 met N is het aantal
slachtoffers. Dit komt overeen met de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van
ten hoogste 10–5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van
ten hoogste 10–7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers
van ten hoogste 10–9 per jaar. Het bevoegd gezag kan op basis van een belangenafweging afwijken
van de richtwaarde.

3.6 Verantwoordingsplicht

Berekeningen van het groepsrisico geven inzicht in de mate van maatschappelijke ontwrichting. Met
de uitkomsten van een dergelijke berekening kan daarom bewuster met risico’s worden omgegaan.
Het is bij de beoordeling van het groepsrisico de vraag welke omvang van ramp of ontwrichting aan-
vaardbaar is. Hoe er met de verantwoording van het groepsrisico omgegaan dient te worden, ver-
schilt per risicobron.

Ten aanzien van inrichtingen wordt de verantwoording geregeld via het Besluit externe veiligheid in-
richtingen (Bevi), ten aanzien van buisleidingen is dit geborgd in het Besluit externe veiligheid buis-
leidingen (Bevb) en ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt hiervoor het Besluit ex-
terne veiligheid transportroutes (Bevt).

In het kader van een aanvraag omgevingsvergunning voor een inrichting is verantwoording van het
groepsrisico relevant indien er sprake is van een nadelig gevolg voor het plaatsgebonden risico van-
wege een aangevraagde verandering. Heeft de verandering van de inrichting geen nadelige gevol-
gen voor het plaatsgebonden risico, dan is verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde.
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4 |  Kwantitatieve risicoanalyse

4.1 Algemeen

Kwantitatieve risicoanalyses (QRA) dienen te worden uitgevoerd conform de Handleiding
Risicoberekeningen Bevi (versie 3.3 d.d. 1 juli 2015, HRB). Voor de berekening is gebruik gemaakt
van het voorgeschreven rekenprogramma SAFETI-NL versie 6.54.

4.2 Biogas

Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk kooldioxide (CO2) en methaan. Bij een waterstofsulfidege-
halte van minder dan 1 vol% zijn met betrekking tot de externe veiligheidsrisico’s de brandbare ei-
genschappen van het biogas maatgevend ten opzichte van de toxische eigenschappen van het wa-
terstofsulfide. Voor het ruwe biogas is in de berekening uitgegaan van een mengsel met een gemid-
delde samenstelling van 50% methaan en 50% CO2 als gedefinieerd door het RIVM. De eigenschap-
pen van het mengsel ‘biogas’ zijn door het rekenprogramma bepaald.

4.3 Ongevalscenario’s

Vergisters
Het biogas wordt boven de vergisters opgeslagen onder een lichte overdruk van ten hoogste 5 mbar.
Voor de ongevalscenario’s en bijbehorende faalkansen vanwege de biogasopslag boven de drie ver-
gisters zijn de biogasopslagen als aangegeven door het RIVM beschouwd als enkelwandige atmos-
ferische opslagtanks. Er is rekening gehouden met de maximaal opgeslagen hoeveelheid ruw biogas
van 7.676 m³. De gehanteerde scenario’s en bijbehorende faalfrequenties zijn gegeven in onder-
staande tabel 17 uit de HRB.

Tabel 17 HRB
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Biogasopwerkingsinstallatie
De biogasopwerkingsinstallatie bestaat in hoofdzaak uit een centrifugaalcompressor, een gaskoeler,
een actief koolfilter en membraanfilterbuiten. De compressor is uitgevoerd met pakkingen en is con-
tinu in bedrijf. De scenario’s en faalfrequenties voor compressoren met pakking zijn gegeven in tabel
35 uit de HRB. In voorliggende situatie bedraagt de bedrijfsduurcorrectie voor de faalfrequentie een
factor 1 (continue bedrijfstijd).

Tabel 35 HRB

Voor de gaskoeler en het actiefkool filter zijn de scenario’s en faalfrequenties voor reactor- en pro-
cesvaten (tabel 31 HRB) van toepassing. Omdat deze beide onderdelen in de biogasleiding zijn op-
genomen en zelf een beperkte inhoud hebben is het scenario “instant vrijkomen van de gehele in-
houd” gemodelleerd als “line rupture” waarbij de inhoud van de gehele installatie (7.676 m³ ruw bio-
gas) uitstroomt en niet alleen de inhoud van de betreffende “vaten” (= worst-case).

Tabel 31 HRB

De membraanfilterbuizen van de biogasopwerkingsinstallatie is gemodelleerd als pijpwarmtewisse-
laar conform tabel 39 van de HRB waarbij rekening is gehouden met de uitstroom van maximaal de
inhoud van de totale installatie (7.676 m³ ruw biogas). De diameter van de membraanfilterbuizen be-
draagt 100 mm.
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Tabel 39 HRB

Bovengrondse leidingen
Er is rekening gehouden met bovengrondse transportleidingen voor ruw biogas onder lage druk ter
plaatse van de vergisters (leidinglengte circa 270 m lengte, leidingdiameter > 150 mm). Het boven-
grondse leidingwerk inclusief de verzamelleiding naar de opwerkingsinstallatie is  gemodelleerd con-
form tabel 27 van de HRB. Er is rekening gehouden met de uitstroom van maximaal de inhoud van
de totale installatie (7.676 m³ ruw biogas als worst-case).

Tabel 27 HRB
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Ondergrondse leidingen
In het rekenmodel is rekening gehouden met ondergronds leidingtransport onder lage druk van ruw
biogas vanuit de vergisters naar de biogasopwerkingsinstallatie (leiding circa 70 m lengte, overige
leidingen) alsmede een ondergrondse gastransportleiding voor opgewerkt biogas naar het openbare
aardgasnet (leidinglengte circa 70 m, overige leidingen). Beiden conform tabel 28 van de HRB.

Tabel 28 HRB

Er is voor de biogas transportleiding rekening gehouden met de uitstroom van maximaal de inhoud
van de totale installatie (7.676 m³ ruw biogas) en voor de ondergrondse transportleiding voor opge-
werkt groen gas met de uitstroom van 50% × 7.676 m³ = 3.838 m³ methaan als de maximaal in de
gehele installatie aanwezige hoeveelheid (worst-case situatie).
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4.4 Rekenmodel

Voor de berekening is gebruik gemaakt van het voorgeschreven rekenprogramma Safeti-NL versie
6.54. Een overzicht van het model is gegeven in afbeelding 3. Het psu-bestand is op verzoek beschik-
baar voor het bevoegd gezag.

Afbeelding 3 - Grafische weergave rekenmodel Safeti-NL

De meteogegevens zijn ontleend aan het weerstation Leeuwarden. De ruwheidslengte is gesteld op
de standaardwaarde van 0,3 m. Alle in Safeti-NL opgenomen standaardwaarden zijn ongewijzigd.

Populatie
De personendichtheid is gedefinieerd als het gemiddeld aantal personen per bestemming. De perso-
nendichtheid in de omgeving van de inrichting is door middel van de BAG populatieservice bepaald.
Deze gegevens zijn geverifieerd met de gegevens van ruimtelijke plannen en de risicokaart. De be-
drijfswoningen en kassen aan de Kuinderweg zijn toegevoegd. Voor de glastuinbouwkassen aan de
Kuinderweg is een aanwezigheid van 10 personen/hectare ingevoerd, voor de bedrijfswoningen is
een standaardaanwezigheid van 2,4 personen aangehouden voor zowel de dag- en nachtperiode
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5 |  Berekeningsresultaat

5.1 Plaatsgebonden risico (PR)

In onderstaande afbeelding 4 zijn de plaatsgebonden risicocontouren van de inrichting opgenomen.

Afbeelding 4 - Risicocontouren (PR) biogasinstallatie Peters Biogas BV

Uit de berekening volgt dat de 10-6-contouren (rode lijn) voor het PR juist op de grens van het terrein
van de inrichting ligt. Binnen de contouren liggen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Er
zijn geen relevante externe veiligheidsrisico’s.  Aan de normering dan wel richtwaarde voor het
plaatsgebonden risico (PR) conform het Bevi wordt voldaan.

5.2 Groepsrisico (GR)

Er is geen groepsrisico voor meer dan 10 slachtoffers berekend. De oriëntatiewaarde wordt niet
overschreden. Verantwoording van het groepsrisico is niet aan de orde.

5.3 Invloedsgebied (effectafstand tot 1% letaal)

Binnen het invloedsgebied worden tot 1% letaliteitseffecten berekend. De grootste effectafstand
wordt veroorzaakt door het scenario ‘breuk 10 membraanbuizen’. Dit betreft de gasopwerkingsinstal-
latie. De maximale effectafstand bedraagt 114 meter bij het weertype D9,0. Het OC Luttelgeest en
de Orchideeënhoeve liggen buiten het invloedsgebied.
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6 |  Conclusie

In opdracht van Peters Biogas B.V. is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd voor de be-
staande biogasinstallatie aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. De inrichting valt niet onder de
werkingssfeer van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) en het Besluit externe veiligheid in-
richtingen (Bevi).

Uit de uitgevoerde risicoanalyse blijkt dat geen sprake is van relevante plaatsgebonden risicocontou-
ren. Er is geen groepsrisico voor meer dan 10 slachtoffers berekend. Verantwoording van het
groepsrisico is niet aan de orde.

De grootste effectafstand c.q. het invloedsgebied wordt bepaald door het falen van de biogasopwer-
kingsinstallatie (falen 10 membraanfilterbuizen) en bedraagt 114 m bij het weertype D9,0.

Noorman Bouw- en milieu-advies
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 SAMENVATTING  

 
In opdracht van de heer J.P.A. Peters is door G&O Consult een akoestisch on-
derzoek uitgevoerd naar zijn akkerbouwbedrijf gelegen aan de Oosterringweg 
39 te Luttelgeest. 
 
Op basis van de aanvraag vergunning Wet algemene bepaling omgevingsrecht en 
inventarisatie van de activiteiten, is een geluidsmodel opgezet waarbij voor de 
aangevraagde situatie het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, het maxi-
maal geluidsniveau en de indirecte hinder is berekend voor de gehele inrichting. 
 
Ten aanzien van de omliggende woningen van derden is uitgegaan van een richt-
waarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelings-
niveau. Voor het maximaal geluidsniveau is uitgegaan van een etmaalwaarde van 
70 dB(A). Voor wat betreft de toetsing van de indirecte hinder is aangesloten bij 
de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
 
Uit de berekeningen volgt dat met de representatieve bedrijfssituatie de streef-
waarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximaal ge-
luidsniveau niet worden overschreden. Uitgezonderd hierop betreft de woning 
Oosterringweg 38 alwaar in de nachtperiode een overschrijding van het maxi-
male geluidniveau van 5 dB(A) resteert. Gemotiveerd wordt verzocht om voor 
deze bestaande activiteiten voor deze woning, welke in eigendom is van de in-
richtinghouder, op basis van de Handreiking en de Algemene Wet bestuursrecht 
een verhoging van de normering toe te staan. 
 
De aangevraagde situatie wordt op het aspect akoestiek vergunbaar geacht. 
 

 
 

Figuur 1___________________   

Luchtfoto 

(Bron: BAG viewer - Kadaster) 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING  

In opdracht van de heer J.P.A. Peters is door G&O Consult een akoestisch on-
derzoek uitgevoerd naar zijn akkerbouwbedrijf aan Oosterringweg 39 te Luttel-
geest. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd volgens de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit van deze 
aanvraag. Het onderzoek heeft als doel het bepalen van de toekomstige geluids-
belasting op omliggende geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen van 
derden en op referentiepunten op bepaalde afstanden van de inrichtingsgrens, 
als gevolg van alle bedrijfsactiviteiten binnen de inrichting. De resultaten zijn 
vervolgens getoetst aan de gestelde eisen van het bevoegd gezag.  
 
De inrichting betreft geen grote lawaaimaker het thermisch vermogen van de 
motoren bedraagt minder dan 75 MW, het instellen van een geluidszonering of 
het vertrekken van hogere waarden is hierdoor niet aan de orde. 
 
De gegevens met betrekking tot de aan te vragen bedrijfssituatie zijn beschik-
baar gesteld door de opdrachtgever en diens adviseur de heer V. van ’t Erve van 
VantErve Advies te Raalte.  
 

 

Figuur 2___________________   

Aangevraagde situatie 

Bron: Milieutekening Oosterring-

weg 39, Buro Wietze Dijkstra 
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HOOFDSTUK 2  GESTELDE EISEN  

2.1 TOETSINGSKADER 

Door de gemeente Noordoostpolder is medio 2011 een Nota Geluid onderdeel 
industriegeluid van oktober 2011 van toepassing, waarin een gebiedsgericht ge-
luidbeleid is vastgesteld. Deze nota heeft primair tot doel een beleidskader te 
scheppen dat richtinggevend is voor de milieuvergunningverlening voor het on-
derdeel industrielawaai in de gemeente en heeft betrekking op inrichtingen met 
individuele vergunningen. 
 
Bij vergunningverlening conform de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
worden in de geluidvoorschriften waarden gesteld voor het langtijdgemiddelde 
beoordelingsniveau die overeenkomen met de richtwaarden die behoren tot het 
gebiedstype waarin de geluidgevoelige bestemming of een voorgeschreven refe-
rentiepunt is gelegen. Voor de te vergunnen waarden hoeft dus niet uit te wor-
den gegaan van lagere waarden zoals die bijvoorbeeld berekend zijn in een 
akoestisch onderzoek met betrekking tot de inrichting.  
 
De inrichting en de omliggende geluidgevoelige objecten zoals woningen van 
derden is binnen nota aangemerkt als “Landelijk gebied met veel agrarische ac-
tiviteiten”. Middels een amendement is de in de nota opgenomen waarde met 5 
dB(A) opgehoogd. Hier mag men derhalve uitgaan van onderstaande streefwaar-
den: 
 
 Dag 

06:00 – 19:00 uur 
Avond 

19:00 – 22:00 uur 
Nacht 22:00 – 

06:00 uur 

Langetijdgemid-
deld geluidsniveau 
LAeq 

50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A) 

 
Behalve aan de streefwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
moeten beperkingen gesteld worden aan het optredende maximale geluidsni-
veau LAmax, gemeten in de meterstand “fast”. Gestreefd dient te worden naar 
het voorkomen van incidentele verhogingen van het geluid groter dan 10 dB(A) 
ten opzichte van het equivalente niveau over de betreffende periode. Lagere 
maximale geluidsniveaus worden, gezien de van nature aanwezige geluiden, niet 
als hinderlijk beschouwd. In die gevallen waarbij niet aan de grenswaarden kan 
worden voldaan, kunnen op basis van de afwijkingsbevoegdheid wegens bijzon-
dere omstandigheden hogere maximale geluidsniveaus worden vergund. Op basis 
van de beschikbare kennis omtrent hinder door maximale geluidsniveaus wordt 
echter sterk aanbevolen de maximale geluidsniveaus voor de dag-, avond- en 
nachtperiode van respectievelijk 70 dB(A), 65 dB(A) en 60 dB(A) niet te over-
schrijden. 

  

Tabel 2.1__________________ 

Streefwaarden landelijk gebied 

met veel agrarische activitei-

ten conform Nota industriege-

luid gemeente Noordoostpol-

der. 
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2.2 TOETSING BEREKENDE WAARDEN 

De inrichting en de omliggende geluidsgevoelige objecten liggen in een omgeving 
die conform de Nota Geluid, onderdeel industrielawaai gemeente Nooroostpol-
der van oktober 2011 gekarakteriseerd wordt als een “landelijk gebied met veel 
agrarische activiteiten”. 
 
Wat betreft het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr, LT) zal toetsing ter 
hoogte van woningen plaatsvinden aan: 

• 45 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur); 
• 40 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur); 
• 35 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur). 

 
Wat betreft de maximale geluidsniveaus (LAmax) zal toetsing ter hoogte van om-
liggende woningen plaatsvinden aan: 

• 70 dB(A) in de dagperiode (tussen 06.00 en 19.00 uur); 
• 65 dB(A) in de avondperiode (tussen 19.00 en 22.00 uur); 
• 60 dB(A) in de nachtperiode (tussen 22.00 en 06.00 uur). 

2.3 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING (INDIRECTE HINDER) 

In de milieuwetgeving wordt er naast een beoordeling van de geluidsemissie ten 
gevolge van de activiteiten binnen de inrichting, ook gevraagd om een beoorde-
ling van de activiteiten buiten het terrein van de inrichting, voor zover dit direct 
verband heeft met de aan- en afvoerbewegingen voor de onderhavige inrichting. 
Dit verkeer dient, volgens de circulaire Beoordeling geluidhinder wegverkeer in 
verband met vergunningverlening Wet Milieubeheer (Minister van VROM, Staats-
courant 29 februari 1996, nr. 44 / Schrikkelcirculaire), beoordeeld te worden op 
basis van de equivalente geluidsniveaus door de berekende etmaalwaarde te 
toetsen aan de voorkeurgrenswaarde van 50 dB(A) en indien noodzakelijk geacht 
na bestuurlijke afweging aan de maximale grenswaarde van 65 dB(A).  

 



 

 

Akoestisch onderzoek Oosterringweg 39 te Luttelgeest 8 

HOOFDSTUK 3 BEDRIJFSSITUATIE   

3.1 BEDRIJFSACTIVITEITEN 

Na informatie te hebben ingewonnen bij de opdrachtgever, diens adviseur en de 
aanvraag ten behoeve van de omgevingsvergunning te hebben bestudeerd, blijkt 
dat er binnen de gehele inrichting op een werkdag de in paragraaf 3.2 beschre-
ven bedrijfsactiviteiten plaatsvinden.  

3.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE 

De representatieve bedrijfssituatie (rbs) is de maximale werksituatie, die vaker 
voorkomt dan twaalf maal per jaar. De representatieve bedrijfssituatie is in 
overeenstemming met de inrichtinghouder opgesteld. De gebouwaanduiding in 
deze tekst komt overeen met de aanduiding op de milieutekening.  
 
Aan-/afvoer diversen 
Dagelijks bezoekt ten hoogste een vrachtwagen van derden de inrichting voor 
de aan- of afvoer van diverse goederen. Hierbij valt te denken aan afval, spui-
water, diesel, zuur, bestrijdingsmiddelen, propaan en dergelijke. Deze activi-
teiten vinden jaarlijks bezien beperkt plaats en niet binnen hetzelfde etmaal. 
Met het onderzoek is de aanvoer van propaan nader beschouwd. Hiervoor be-
zoekt 1 vrachtwagen van derden in de dagperiode het bedrijf (mobiele bron 07). 
Het lossen van propaan duurt ten hoogste 25 minuten (puntbron 27). 
 
Aan-/afvoer mest en co-producten. 
Er wordt vergunning aangevraagd voor het vergisten van 30.000 ton mest en 
30.000 ton co-producten per jaar. De aanvoer van mest en co-producten vindt 
het gehele jaar plaats. Ervan uitgaande dat per vracht 30 ton product getrans-
porteerd kan worden, verdeeld over circa 50 weken à 5 werkdagen per jaar be-
tekent dat er 4 vrachten per dag voor de aanvoer van mest plaatsvinden, 4 
vrachten per dag voor de aanvoer van co-product en 8 vrachten voor de afvoer 
van vergiste mest. 
 
Het transport vindt met vrachtwagens plaats. Derhalve vinden er 8 bewegingen 
met een vrachtwagen in de dagperiode plaats voor de aanvoer van mest (mobiele 
bron 01), 8 bewegingen voor de aanvoer van vaste of vloeibare co-producten 
(mobiele bron 01) en 16 bewegingen voor de afvoer van vergiste mest (digistaat) 
(mobiele bron 03). Met het onderzoek is uitgegaan dat het lossen van mest en 
het laden van vergiste mest 20 minuten per vracht duurt, waarbij een verdrin-
gerpomp in bedrijf is (puntbronnen 01 en 22) en de vrachtwagen stationair in 
bedrijf is (puntbron 02 en 23). Het lossen (kiepen) van vaste co-producten vindt 
in loods K plaats en duurt 5 minuten per vracht. Het lossen van vloeibare co-
producten vindt nabij loods G plaats, duurt 20 minuten per vracht en is als maat-
gevende activiteit beschouwd (puntbronnen 03 en 04). 
 

  



 

 

Akoestisch onderzoek Oosterringweg 39 te Luttelgeest 9 

Bezoekers 
Met een personenauto vinden om bedrijfsmatige redenen 20 bewegingen in de 
dagperiode plaats, 10 bewegingen in de avondperiode en 4 bewegingen in de 
nachtperiode (o.a. personeel, vertegenwoordigers). Daarnaast vinden er 6 be-
wegingen met een bestelbus in de dagperiode plaats (mobiele bronnen 03 en 
04). 
 
Shovel 
Binnen de inrichting is een shovel 4 uur in de dagperiode in bedrijf voor het 
uitvoeren van diverse werkzaamheden, waaronder het toevoegen van vaste co-
producten aan de vergistingsinstallatie, het laden van landbouwproducten 
(aardappelen/uien) en dergelijke (puntbron 06 t/m 09). 
 
Tractoren 
Voor het akkerbouwbedrijf vinden er met een tractor ten hoogste 10 bewegingen 
in de dagperiode, 4 bewegingen in de avondperiode en 2 bewegingen in de 
nachtperiode plaats (mobiele bron 05). Nabij de werktuigenberging is een trac-
tor 30 minuten stationair in bedrijf voor het aan- of afkoppelen van landbouw-
machines (puntbron 21) en ter hoogte van de opslag kan een tractor 30 minuten 
in de dagperiode in bedrijf zijn (puntbron 05). Deze activiteiten zijn inclusief de 
aanvoer van uien, wortelen, aardappelen, grondbewerking en gewasverzorging 
op de percelen elders en dergelijke. Voor de afvoer van landbouwproducten ge-
durende enkele dagen per jaar vinden ten hoogste 6 bewegingen met een vracht-
wagen van derden plaats in de dagperiode (mobiele bron 06). De aan- en afvoer 
vinden normaal gesproken niet gelijktijdig plaats, toch zijn beide in de bereke-
ning meegenomen. Het laden met een shovel is beschreven onder de paragraaf 
“Shovel”. 
 
Weegbrug 
Op de weegbrug zullen vrachtwagens ten hoogste 1 uur in de dagperiode statio-
nair in bedrijf zijn (puntbron 25). Tractoren zullen aldaar ten hoogste 10 minu-
ten enkel in de dagperiode stationair in bedrijf zijn (puntbron 26). 
 
Afvoer CO2 
Binnen de inrichting wordt een gasopwaardeerunit geplaatst welke het biogas 
geschikt maakt voor levering aan het gasnet. Deze unit kan het gehele etmaal 
in bedrijf zijn (puntbron 29). Bij de opwaardering komt CO2 vrij welke wordt 
opgeslagen in een container. De afvoer van CO2 vindt 1 keer per week plaats 
middels een vrachtwagen van derden naar de omliggende glastuinbouwbedrijven 
(mobiele bron 08). Het verwisselen van een container duurt ten hoogste 10 mi-
nuten (puntbron 28). 
 
Stationaire bronnen 
De gebouwen ten behoeve van de vergisting worden geventileerd middels 2 
luchtwassers (puntbronnen 30 en 31). Met het onderzoek is rekening gehouden 
dat de ventilatoren van de luchtwassers overcapaciteit hebben en daardoor op 
een lager toerental in bedrijf kunnen zijn. De bepaling van het bronvermogen 
van de luchtwassers is opgenomen in bijlage 1.  
 
Doordat de ventilatoren op een lager toerental kunnen draaien, vindt er een 
reductie plaats van het bronvermogen overeenkomstig de volgende formule van 
Beranek: 









×=−=∆

2

1
2 log50

N

N
LLL WWi

 
 
Waarin:   ∆L = Demping geluidsvermogen; 
   LW1 = Geluidsvermogen op vol toerental; 
   LW2 = Geluidsvermogen op gevraagd toerental; 
   N1 = Toerental vol vermogen; 
   N2 = Toerental verlaagd vermogen. 
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Voor wat de ventilatie betreft van de opslag van landbouwproducten is naar 
aanleiding van het verzoek om aanvulling specifiek navraag gedaan bij de op-
drachtgever. Opgemerkt dient te worden dat voor de ventilatie van de opslag-
loodsen geen frequentie regelaars aanwezig zijn. Het betreft een aan-/uit rege-
ling. 
 
De capaciteit voor de opslag van landbouwproducten is afgestemd op de opslag 
van uien gedurende een nat jaar. Normaal gesproken kan de inrichtinghouder de 
oogst van de producten sturen en daarmee droog aanvoeren en is de volledige 
capaciteit niet benodigd. Enkel in geval van een calamiteit (niet jaarlijks) wordt 
nat product aangevoerd. 
 
Na de opslag van de producten kunnen de ventilatoren 5 dagen volledig in bedrijf 
zijn in geval van een calamiteit. Daarna draaien ze gedurende 4 weken 8 uur per 
dag en na 4 weken nog 2 uur per dag. Doordat normaal gesproken droog product 
wordt aangevoerd behoeven de ventilatoren in de eerste 5 dagen niet 24 uur in 
bedrijf te zijn en kan de inrichtinghouder sturen bijvoorbeeld in de avond- en of 
nachtperiode.  
 
Verder blijkt dat de loodsen niet in 1 keer vol gereden worden. Dit betekent dat 
beide ventilatorgroepen nooit gelijktijdig gedurende 24 uur per etmaal in bedrijf 
zijn. Doch dat 1 groep 24 uur per dag in bedrijf kan zijn en de andere groep ten 
hoogste 8 uur per dag. 
 
De ventilatoren voor de opslag van landbouwproducten zuigen de lucht aan van 
buiten en blazen deze de lucht door het opgeslagen product. Aan de zuigzijde 
wordt normaliter een 3 dB(A) lager geluidbelasting waargenomen dan aan de 
blaaszijde. 
 
Verder wordt met de aanvraag en dit onderzoek uitgegaan van Zhiel Abegg 
ZN080-ZI-GL ventilatoren. Met dit onderzoek wordt rekening gehouden dat natte 
opslag kan plaatsvinden en wordt geen rekening gehouden met een reductie 
vanwege de aanzuigzijde van de ventilator. 
 
Nabij loods H zijn diverse geluidsbronnen aanwezig ten behoeve van de energie-
opwekking van de vergistingsinstallatie. Ten eerste zijn er 3 uitlaten van een 
WKK-installatie aanwezig (puntbron 10 t/m 12). Ten tweede zijn er 3 interkoe-
lers aanwezig (puntbron 13 t/m 15). Ten derde zijn er 3 gedempte luchtinlaten 
aanwezig in de gevel van de procesruimte (puntbron 16 t/m 18). Met het onder-
zoek is uitgegaan dat deze geluidsbronnen het gehele etmaal in bedrijf zijn. 
 

 

Figuur 3__________________   

Foto geluidbronnen WKK-instal-

latie nabij loods H 

Bron: MER aanmeldnotitie Pe-

ters Biogas Luttelgeest 
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In de buitenlucht zijn 2 mestpompen aanwezig, welke eveneens het gehele et-
maal in bedrijf zijn (puntbronnen 19 en 20). 
 
De roerwerken in de aanwezige mest- en vergistingssilo’s zijn niet hoorbaar ter 
hoogte van de erfgrens. 
 
De buiten opgestelde koelinstallatie zal in de dag- en avondperiode ten hoogste 
90% van de tijd in werking zijn en in de nachtperiode gedurende ten hoogste 50% 
(puntbron 35). 
 
In de werktuigenloods en bedrijfsgebouwen die binnen de inrichting aanwezig 
zijn worden ook diverse geluidsbronnen, waaronder handgereedschappen, pom-
pen, compressor en dergelijke gebruikt. Echter, doordat de bedrijfsduur beperkt 
is of dat deze in afgesloten ruimtes staan opgesteld dan wel aldaar worden ge-
bruikt is het geluid van deze installaties ter hoogte van de erfgrens niet meer 
hoorbaar of draagt dit niet relevant bij in de totale geluidbelasting van de in-
richting. 
 
Piekafvoer mest 
Ten hoogste 12 keer per jaar wordt er extra mest afgevoerd tijdens het uitrijsei-
zoen. Hierbij worden er met een vrachtwagen 15 extra vrachten mest in de dag-
periode afgevoerd, 5 extra vrachten in de avondperiode en 2 vrachten in de 
nachtperiode (mobiele bron 09). Het laden van een enkele vracht mest duurt 20 
minuten, waarbij de motor van de vrachtwagen in bedrijf is (puntbronnen 36 en 
37). Tot slot wordt een vrachtwagen 2 x gewogen op de weegbrug, alwaar de 
vrachtwagen middels een vlotte afhandeling 30 seconden per weegbeurt statio-
nair in bedrijf is (puntbron 38). 
 
Op een dag met een piekafvoer van mest zullen diverse andere activiteiten 
welke onder de representatieve bedrijfssituatie vallen niet plaatsvinden om or-
ganisatorische en technische redenen. Volledigheidshalve zijn deze activiteiten 
tezamen als de representatieve bedrijfssituatie in beeld gebracht en be-
schouwd. 
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HOOFDSTUK 4  REKENMETHODE  

4.1 REKENMETHODE 

De vastlegging van de akoestische informatie van de op het bedrijf aanwezige 
geluidsbronnen en de berekeningen voor de geluidsoverdracht zijn uitgevoerd 
overeenkomstig de voorschriften van de ”Handleiding meten en rekenen indu-
strielawaai“ uitgave 1999 (HMRI-II). 

4.2 MODELLERING 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek is er een model opgezet met gebruik-
making van het computerprogramma Geomilieu v.4.21 van DGMR raadgevende 
ingenieurs BV te Den Haag. De overdrachtsberekeningen in het model gebeuren 
conform de voorschriften van de methode II.8 uit de Handleiding Meten en Re-
kenen Industrielawaai, uitgave 1999. In het model zijn met de overdrachtbere-
keningen meegerekend: 

• Geometrische uitbreiding (afstand); 
• Afname ten gevolge van akoestisch goed isolerende obstakels; 
• Afname / toename ten gevolge van reflectie, door verstrooiing tegen en 

absorptie van de bodem.  
• Afname /toename door reflecties tegen /absorptie van obstakels;  
• Afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht. 

De resultaten van het overdrachtmodel volgens de standaardmethode HMRI-II 
zullen altijd in gelijke of hogere immisiewaarden resulteren dan de werkelijke 
(gemeten) imissieniveaus.  
 
De vervoersbewegingen binnen het model zijn ingevoerd middels een “mobiele 
bron”. Een mobiele bron is een rijlijn opgedeeld in een aantal puntbronnen, wat 
afhankelijk is van de lengte van de bron en de maximale afstand tussen de punt-
bronnen. De bedrijfsduurcorrectie is vervolgens berekend door de snelheid en 
het aantal bewegingen in te voeren, overeenkomstig de formule: 

�� =  −10 × 	
� � 	 × 
� × � × �� 

 
Waarin: Cb = bedrijfsduurcorrectie; 

l  = routelengte (m); 
  n  = aantal bewegingen; 
  v  = snelheid (m/s); 
  T  = tijdsduur beoordelingsperiode (s); 
  N  = aantal puntbronnen. 
 
Met het onderzoek is uitgegaan dat alle rijbewegingen worden uitgevoerd met 
een gemiddelde snelheid van 10 km/uur. De onderlinge afstand van de punt-
bronnen is op 10 meter aangehouden.  
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4.3 REKENPARAMETERS 

Met het onderzoek zijn de volgende modeleigenschappen aangehouden: 
Standaard maaiveldhoogte: 0 
Standaard bodemfactor: 1 (akoestisch zacht) 
Verharde bodemfactor: 0,0 (zie bijlage 2) 
Meteorologische correctie: Standaardcorrectie 5,0 
Standaardwaarde absorptie: HRMI – II.8 
Luchtabsorptie: 

frequentie (Hz): 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

absorptie (dB/km): 0,02 0,07 0,25 0,76 1,63 2,86 6,23 19,00 67,40 

4.4 TOEGEPASTE BRONVERMOGENS 

De gehanteerde bronvermogens zijn afkomstig van uit in eigen beheer uitge-
voerde geluidsmetingen bij soortgelijke activiteiten/installaties. De geluidbron-
nen van de WKK’s, interkoeler en luchtinlaten zijn gemeten bij een vergelijkbare 
vergistingsinstallatie in Noord-Brabant. 
 

Omschrijving Bronver-
mogen 
dB(A) 

Piekni-
veau 
dB(A) 

Piekver-
hoging 

dB 

    
Laden/lossen mest, verdringerpomp 100 -- -- 
Bestelbus 92 96 + 4 
Gasopwaardering 61 -- -- 
Laden/lossen CO2 container 101 111 + 10 
Lossen propaan 102 -- -- 
Luchtwasser 1 85 -- -- 
Luchtwasser 2 95 -- -- 
Uitlaat WKK 80 -- -- 
Interkoeler vergistingsinstallatie 71 -- -- 
Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 69 -- -- 
Koelinstallatie 88 -- -- 
Shovel 103 -- -- 
Pomp 10 kW 74 -- -- 
Pomp 3,5 kW 71 -- -- 
Lossen vloeibare co-producten 100 -- -- 
Personenauto 91 96 + 5 
Tractor 105 110 + 5 
Tractor stationair 98 -- -- 
Ventilator opslagen 82 -- -- 
Vrachtwagen stationair 96 -- -- 
Vrachtwagen 103 108 + 5 

 
  

Tabel 4.1_________________  

Gehanteerde bronniveaus 
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HOOFDSTUK 5  RESULTATEN  

5.1 AARD VAN HET GELUID 

Het is gezien de aard van de geluidsbronnen en de afstand van de bronnen tot 
aan de beoordelingspunten, niet te verwachten dat op de beoordelingspunten 
geluid met een tonaal of impulsachtig karakter duidelijk hoorbaar is, of dat er 
muziekgeluid te horen is. Ook wordt niet verwacht dat er sprake zal zijn van 
trillinghinder of laagfrequent geluid.  
 
Op het terrein is voldoende manoeuvreerruimte aanwezig om achteruitrijden tot 
een minimum te beperken. Indien sprake is van achteruitrijden dan zal dit gelet 
op het vorenstaande zeer beperkt van duur zijn. Opgemerkt kan worden dat niet 
alle voertuigen zijn voorzien van achteruitrijdsignalering, het erf is grotendeels 
afgeschermd door bebouwing en sprake is van een behoorlijke afstand tot de 
woningen van derden waardoor dit niet relevant bijdraagt in de totale geluidbe-
lasting van de inrichting (ECLI:NL:RVS:2013:2353, ECLI:NL:RVS:2015:3356). 

5.2 REKENPUNTEN 

De rekenpunten zijn geprojecteerd op omliggende geluidsgevoelige objecten en 
op controlepunten op 50 meter vanaf de inrichtingsgrens. De rekenhoogte is op 
omliggende woningen op 1,5 m + maaiveld in de dagperiode aangehouden en op 
5,0 m + maaiveld in de avond- en nachtperiode, aangezien in de betreffende 
periode op deze hoogte de meest gevoelige verblijfsruimtes aanwezig zijn. De 
rekenhoogte op de controlepunten van de inrichtingsgrens is in het gehele et-
maal op 5 meter + maaiveld aangehouden.  
 
Voor de bepaling van de maximale geluidsniveaus is de voor de bronkenmer-
kende piekverhoging (∆L, overeenkomstig tabel 4.1) als negatieve reductie in-
gevoerd (dit heeft tot gevolg dat de piekverhoging bij het bronvermogen wordt 
opgeteld). Vervolgens is hiervan het immissieniveau bepaald en verminderd met 
de opgetreden meteocorrectieterm (Cm). Voor wat betreft de geluidsbronnen 
zonder kenmerkende piekverhogingen is het directe immissieniveau bepaald en 
verminderd met de opgetreden meteocorrectieterm. Het hoogst opgetreden in-
vallend geluidsniveau van deze groep is op de rekenpunten bepaald en als hoogst 
optredende piekgeluid in de betreffende periode beschouwd.  
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5.3 RESULTATEN 

In onderstaande tabel zijn de maatgevende woningen van derden vermeld, even-
als enkele controlepunten op verschillende windhoeken. Het betreft de geluid-
belasting van de gehele inrichting. In de bijlage is een uitgebreidere lijst met de 
deelbijdrage van de afzonderlijke geluidsbronnen opgenomen.  
 

 Representatieve bedrijfssituatie 

Toetspunt 

Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax LAr, LT LAmax 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Streefwaarde 50 70 45 65 40 60 

       
Oosterringweg 36 41 58 40 60 37 60 
Oosterringweg 37 45 55 42 58 37 58 
Oosterringweg 37 41 53 40 55 39 55 
Oosterringweg 38 46 63 44 65 37 65 
Kuinderweg 25 33 39 27 40 24 40 
Kuinderweg 27 35 41 32 42 28 42 
       
50 meter zuid 41 42 39 42 39 42 
50 meter west 49 57 47 55 39 55 

 

5.4 INDIRECTE HINDER 

Met de berekening van de indirecte is de woning Oosterringweg 37 als maatge-
vend beschouwd, aangezien deze woning het dichtst aan de weg gelegen binnen 
de te beschouwen afstand van de inrichting.  Met het onderzoek is uitgegaan dat 
al het verkeer deze woning passeert met een gemiddelde rijsnelheid van 60 
km/uur en 30 km/uur voor de tractoren. Hiertoe is in het rekenmodel een sepa-
rate groep aangemaakt. 
 

Aantal bewegingen 
bronnum-

mer 
Dag Avond Nacht 

     
Personenauto 102 20 10 4 
Bestelwagen 103 6 -- -- 
Vrachtwagen - mest  24 -- -- 
Vrachtwagen - co-product  8 -- -- 
Vrachtwagen - landbouwproducten  6 -- -- 
Vrachtwagen – diversen  2 -- -- 
Vrachtwagen - CO2  2 -- -- 
Vrachtwagen – piek mest  30 10 4 
Vrachtwagen - totaal 100 72 10 4 
Tractor 101 10 4 2 

 
De rekenhoogte is in de dagperiode op 1,5 meter + maaiveld aangehouden en in 
de avond- en nachtperiode op 5,0 meter + maaiveld. 
 

Toetspunt Dag Avond Nacht Etmaal 

LAr, LT LAr, LT LAr, LT LEtmaal 

dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

Voorkeursgrenswaarde 50 45 40 50 

     
Oosterringweg 37 42 43 36 48 

 

  

Tabel 5.1___________________  

Resultaten representatieve be-

drijfssituatie  

Tabel 5.2___________________  

Overzicht rijbewegingen 

Tabel 5.3___________________  

Resultaten indirecte hinder 
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HOOFDSTUK 6  CONCLUSIE  

6.1 BESPREKING RESULTATEN 

In opdracht van de heer J.P.A. Peters is door G&O Consult een akoestisch on-
derzoek uitgevoerd naar zijn akkerbouwbedrijf gelegen aan de Oosterringweg 
39 te Luttelgeest. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd volgens de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. Het akoestisch onderzoek maakt deel uit 
van deze aanvraag. De gehele inrichting is bij het onderzoek betrokken. 
 
De streefwaarde voor langtijdgemiddelde beoordelingsniveau van 50 dB(A) et-
maalwaarde wordt in de representatieve bedrijfssituatie niet overschreden.  
 
De grenswaarde voor het maximaal geluidsniveau van 70 dB(A) wordt met de 
representatieve bedrijfssituatie niet overschreden. Uitgezonderd hierop betreft 
de woning Oosterringweg 38 alwaar in de nachtperiode een overschrijding van 5 
dB(A) resteert. De overschrijding is het gevolg van het rijden/optrekken of af-
remmen van voertuigen ter hoogte van de in-/uitrit. 
 
De indirecte hinder voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 

6.2 MAATREGELEN EN BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

Binnen de milieuwetgeving en akoestiek worden er afwegingen verlangd voor 
wat betreft het toepassen van doeltreffende maatregelen en de best beschik-
bare technieken (BBT). 
 
Beste beschikbare technieken. 
Alhoewel in de Best available techniques reference document (BREF) voor de 
voor de verschillende sectoren weinig tot geen voor geluid specifieke beste be-
schikbare technieken zijn voorgeschreven in de hoofdstukken 5 wordt hieronder 
toch kort ingegaan op de maatregelen en voorzieningen welke reeds zijn door-
gevoerd en als zodanig beschouwd kunnen worden. 
 
Het eigen materieel wordt in goede staat onderhouden in verband met de con-
tinuïteit van de bedrijfsvoering. 
 
Er worden geluidarme ventilatoren ingezet ten behoeve van de opslagen van 
landbouwproducten. 
 
De meeste bedrijfsactiviteiten vinden op het erf plaats welke grotendeels om-
sloten is door bebouwing welke een voor geluid afschermende werking hebben. 
 
Maatregelen maximaal geluidniveau 
Indien er gebruikt wordt gemaakt van tractoren om bijvoorbeeld in de vroege 
ochtend (nachtperiode) gewasverzorging ter hoogte van de elders gelegen lan-
derijen uit te voeren, of om een eerste vracht met landbouwproducten in de 
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vroege ochtend aan te voeren dan kunnen overschrijdingen van het maximale 
geluidniveau optreden bij de tegenover de inrit gelegen woning Oosterringweg 
38. 
 
De eigen tractoren verkeren in goede staat van onderhoud. Derhalve kan veron-
dersteld worden dat deze voldoen aan de huidige stand der techniek. 
 
Wel zou met een beheerst rijgedrag conform de geldende jurisprudentie een 
reductie van 3 dB(A) kunnen worden bereikt. Het betreft veelal eigen tractoren 
waardoor deze gedragsmaatregel zou kunnen worden verlangd. Daarnaast kan 
ter hoogte van de in-/uitrit middels bebording verzocht worden om een beheerst 
en rustig rijgedrag. Deze gedragsmaatregel lijkt echter niet afdoende om pieken 
van bijvoorbeeld een losser dan gebruikelijk zittende lading, weg te nemen. 
Deze maatregel kan het aantal pieken en wellicht de hoogte beperken doch niet 
volledig wegnemen.  
 
Omdat de woning tegenover de in-/uitrit is gelegen is het plaatsen van een 
scherm niet mogelijk. 
 
Met het verplaatsen van de in-/uitrit naar het noordwesten dient het gehele 
plan herzien te worden en dient een nieuwe in-/uitrit te worden gerealiseerd. 
 
Voor de inrichtinghouder is dit een ongewenst alternatief omdat er dan geen 
toezicht meer kan worden uitgeoefend vanuit de woning op (on)geoorloofd be-
zoek. Dit zou ondervangen kunnen worden door het verkeer voor de loods door 
te laten rijden naar de woning. Doch dan kunnen nog steeds piekgeluiden ont-
staan op nagenoeg dezelfde positie en afstand van de betrokken woning waar-
door dit geen reëel alternatief is. 
 
Deze activiteiten vinden ook reeds in de vigerende situatie plaats en zijn gebrui-
kelijk voor een agrarische inrichting zoals hier aan de orde en derhalve noodza-
kelijke voor een goede bedrijfsvoering. 
 
Daar komt bij dat de woning Oosterringweg 38 in eigendom is van de inrichting-
houder waardoor het afbreukrisico gering is. 
 
Tot slot biedt de handleiding industrielawaai en vergunningverlening de moge-
lijkheid om een 5 dB(A) hoger piekgeluidniveau toe te staan, waarbij nog kan 
worden opgemerkt dat gelet op de hoogte van het maximale geluidniveau het 
geluidniveau in de woning niet zal worden overschreden. 
 
Het College van de gemeente Noordoostpolder wordt derhalve verzocht om op 
basis van de Algemene Wet bestuursrecht gemotiveerd af te wijken van de Nota 
Geluid, onderdeel industrielawaai. Verzocht wordt derhalve om voor het maxi-
maal geluidniveau aan te sluiten bij een normstelling van 65 dB(A) ter hoogte 
van de woning Oosterringweg 38 in de nachtperiode. Een hoger waarde op basis 
van de Wet geluidhinder door gedeputeerde staten van de Provincie Flevoland 
is niet aan de orde omdat de inrichting geen grote lawaaimaker betreft en het 
geen gezoneerd industrieterrein betreft. 

6.3 CONCLUSIES 

De aangevraagde situatie wordt met in acht name van het gestelde onder 6.2 op 
het aspect akoestiek vergunbaar geacht. 
 

 

  



 

 

Bijlage 1 

Figuren en invoer rekenmodel 
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Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 2954ao1016 v3

Model eigenschap

Omschrijving 2954ao1016 v3
Verantwoordelijke Jeroen
Rekenmethode IL

Aangemaakt door Jeroen op 11-11-2016

Laatst ingezien door twan op 4-7-2017
Model aangemaakt met Geomilieu V4.10

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor 1,0
Absorptiestandaarden HMRI-II.8

�!"!���"���#�$#�����%�
��	�&�'��



����������	
����������

���������������������������������������� 	���
�����

Commentaar

v3
Tekstuele opmerkingen bevoegd gezag verwerkt

v2
Opmerkingen bevoegd gezag verwerkt
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1 Oppervlak

01 N351 0,00     184855,89     531028,66         28400,83
02 N715 0,00     184631,42     530637,18         17318,04
03 N715 0,00     184593,74     530668,24         10382,72
04 Erfverharding 0,00     184705,04     530535,74         12854,05
05 Verharding silo 0,00     184671,77     530476,21           340,18

06 Verharding silo 0,00     184679,54     530452,73           323,35
07 Verharding silo 0,00     184655,88     530458,80           346,04
08 Verharding silo 0,00     184640,79     530438,09           701,48
09 Verharding silo 0,00     184657,85     530402,03           841,96
10 Verharding silo 0,00     184689,71     530382,48           850,53

11 Verharding silo 0,00     184721,31     530363,20           832,44
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf X-1 Y-1 Oppervlak

01 N351 0,00     184855,89     531028,66         28400,83
02 N715 0,00     184631,42     530637,18         17318,04
03 N715 0,00     184593,74     530668,24         10382,72
04 Erfverharding 0,00     184705,04     530535,74         12854,05
05 Verharding silo 0,00     184671,77     530476,21           340,18

06 Verharding silo 0,00     184679,54     530452,73           323,35
07 Verharding silo 0,00     184655,88     530458,80           346,04
08 Verharding silo 0,00     184640,79     530438,09           701,48
09 Verharding silo 0,00     184657,85     530402,03           841,96
10 Verharding silo 0,00     184689,71     530382,48           850,53

11 Verharding silo 0,00     184721,31     530363,20           832,44
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO_H ISO M Hdef. Aantal(D)

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest     184768,64     530480,30      1,00      0,00 Relatief    24
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten     184768,15     530480,75      1,00      0,00 Relatief     8
03 Personenauto     184769,56     530479,60      0,75      0,00 Relatief    20
04 Bestelbus     184768,98     530480,03      0,75      0,00 Relatief     6
05 Tractor     184767,93     530481,05      1,50      0,00 Relatief    10

06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten     184769,29     530479,81      1,00      0,00 Relatief     6
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen     184768,81     530480,07      1,00      0,00 Relatief     2
08 Vrachtwagen afvoer CO2     184768,28     530480,51      1,00      0,00 Relatief     2
09 Vrachtwagen piek afvoer mest     184767,64     530481,36      1,00      0,00 Relatief    30
100 Vrachtwagen (indirecte hinder)     184643,78     530609,63      1,00      0,00 Relatief    72

101 Tractor (indirecte hinder)     184643,61     530609,39      1,50      0,00 Relatief    10
102 Personenauto (indirecte hinder)     184643,95     530609,88      0,75      0,00 Relatief    20
103 Bestelbus (indirecte hinder)     184644,13     530610,12      0,75      0,00 Relatief     6

�!"!���"���#��#�$���%�
��	�&�'��



����������	
����������

���������������������������������������� 	���
�����

Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid Max.afst. Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250

01 -- --  27,57 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
02 -- --  32,37 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
03    10     4  28,74  25,38  33,62  10  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30
04 -- --  33,57 -- --  10  10,00   50,00   54,20   62,50   79,30
05     4     2  31,41  29,02  36,29  10  10,00   70,90   86,40   86,20   90,60

06 -- --  33,54 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
07 -- --  38,39 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
08 -- --  38,23 -- --  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
09    10     4  26,60  25,00  33,24  10  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40
100    10     4  30,38  32,59  40,83  60  10,00   63,90   76,40   87,60   90,40

101     4     2  36,02  33,63  40,90  30  10,00   70,90   86,40   86,20   90,60
102    10     4  36,01  32,66  40,90  60  10,00   50,00   69,60   76,20   80,30
103 -- --  41,19 -- --  60  10,00   50,00   54,20   62,50   79,30
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k

01   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
02   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
04   84,70   87,80   86,30   79,20   68,40   91,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

06   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
07   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
08   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
09   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

101   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
102   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
103   84,70   87,80   86,30   79,20   68,40   91,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

01    0,00    0,00    0,00  103,27
02    0,00    0,00    0,00  103,27
03    0,00    0,00    0,00   90,62
04    0,00    0,00    0,00   91,77
05    0,00    0,00    0,00  104,52

06    0,00    0,00    0,00  103,27
07    0,00    0,00    0,00  103,27
08    0,00    0,00    0,00  103,27
09    0,00    0,00    0,00  103,27
100    0,00    0,00    0,00  103,27

101    0,00    0,00    0,00  104,52
102    0,00    0,00    0,00   90,62
103    0,00    0,00    0,00   91,77
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Hdef.

01 Mest lossen, verdringerpomp     184681,84     530450,46     1,00      0,00 Relatief
02 Vrachtwagen stationair lossen mest     184686,62     530448,56     1,00      0,00 Relatief
03 Lossen vloeibare coproducten     184681,46     530475,06     1,00      0,00 Relatief
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten     184681,53     530469,75     1,00      0,00 Relatief
05 Tractor     184706,67     530415,52     1,50      0,00 Relatief

06 Shovel     184686,28     530466,13     1,50      0,00 Relatief
07 Shovel     184681,35     530445,94     1,50      0,00 Relatief
08 Shovel     184711,24     530415,17     1,50      0,00 Relatief
09 Shovel     184697,27     530435,51     1,50      0,00 Relatief
10 Uitlaat WKK     184690,58     530434,23    10,00      0,00 Relatief

11 Uitlaat WKK     184694,12     530432,45    10,00      0,00 Relatief
12 Uitlaat WKK     184697,53     530429,84    10,00      0,00 Relatief
13 Interkoeler verginstingsinstallatie     184688,61     530430,80     3,50      0,00 Relatief
14 Interkoeler verginstingsinstallatie     184692,80     530429,17     3,50      0,00 Relatief
15 Interkoeler verginstingsinstallatie     184696,30     530427,55     3,50      0,00 Relatief

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie     184690,02     530433,06     1,50      0,00 Relatief
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie     184693,62     530430,86     1,50      0,00 Relatief
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie     184697,02     530428,79     1,50      0,00 Relatief
19 Pomp 10 kW     184658,88     530462,35     1,50      0,00 Relatief
20 Pomp 3,5 kW     184656,85     530446,24     1,50      0,00 Relatief

21 Tractor stationair     184753,45     530441,49     1,50      0,00 Relatief
22 Mest laden, verdringerpomp     184690,81     530465,20     1,00      0,00 Relatief
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest     184689,88     530461,83     1,00      0,00 Relatief
25 Vrachtwagen stationair wegen     184747,72     530463,45     1,00      0,00 Relatief
26 Tractor stationair wegen     184746,98     530462,73     1,50      0,00 Relatief

27 Propaan lossen     184739,95     530406,78     1,00      0,00 Relatief
28 Laden lossen CO2 container     184703,33     530451,86     1,00      0,00 Relatief
29 Gasopwaardering     184696,72     530458,12     3,65      0,00 Relatief
30 Luchtwasser 1     184699,62     530455,92     4,50      0,00 Relatief
31 Luchtwasser 2     184668,54     530405,47     3,45      0,00 Relatief

32 Ventilatoren (12 stuks)     184728,10     530386,69     1,80      0,00 Relatief
33 Ventilatoren (4 stuks)     184668,27     530414,08     7,60      0,00 Relatief
34 Ventilatoren (4 stuks)     184675,64     530426,09     7,60      0,00 Relatief
35 Koelaggregaat     184701,63     530386,18     2,00      0,00 Relatief
36 Laden piek afvoer mest, overpompen     184692,89     530463,34     1,00      0,00 Relatief

37 Vrachtwagen stationair laden piek mest     184692,43     530461,14     1,00      0,00 Relatief
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest     184748,42     530464,18     1,00      0,00 Relatief
100 Vrachtwagen (piek)     184767,85     530478,64     1,00      0,00 Relatief
101 Vrachtwagen (piek)     184737,75     530406,99     1,00      0,00 Relatief
102 Vrachtwagen (piek)     184678,63     530468,64     1,00      0,00 Relatief

103 Vrachtwagen (piek)     184682,69     530442,27     1,00      0,00 Relatief
110 Tractor (piek)     184767,02     530479,48     1,50      0,00 Relatief
111 Tractor (piek)     184756,21     530441,82     1,50      0,00 Relatief
112 Tractor (piek)     184740,17     530410,22     1,50      0,00 Relatief
113 Tractor (piek)     184680,52     530441,05     1,50      0,00 Relatief

119 Laden lossen CO2 container (piek)     184704,33     530450,86     1,00      0,00 Relatief
120 Personenauto (piek)     184767,45     530479,06     0,75      0,00 Relatief
121 Personenauto (piek)     184759,08     530444,91     0,75      0,00 Relatief
150 Vrachtwagen (piek)     184691,67     530459,48     1,00      0,00 Relatief
150 Vrachtwagen (piek)     184768,13     530478,30     1,00      0,00 Relatief

151 Vrachtwagen (piek)     184719,64     530429,60     1,00      0,00 Relatief
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lw 31 Lw 63

01 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   57,00   79,00
02 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
03 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   57,00   79,00
04 Normale puntbron   0,00 360,00   9,89 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
05 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee Nee Nee   70,90   86,40

06 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
07 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
08 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
09 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee    0,00   93,60
10 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   53,00   64,00

11 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   53,00   64,00
12 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   53,00   64,00
13 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,41   52,11
14 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,41   52,11
15 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   35,41   52,11

16 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee   40,21   66,61
17 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee   40,21   66,61
18 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee   40,21   66,61
19 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   24,50   39,50
20 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   21,50   36,50

21 Normale puntbron   0,00 360,00  14,15 -- -- Nee Nee Nee   66,50   68,40
22 Normale puntbron   0,00 360,00   6,88 -- -- Nee Nee Nee   57,00   79,00
23 Normale puntbron   0,00 360,00   6,88 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
25 Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- -- Nee Nee Nee   17,00   28,30
26 Normale puntbron   0,00 360,00  18,91 -- -- Nee Nee Nee   66,50   68,40

27 Normale puntbron   0,00 360,00  14,95 -- -- Nee Nee Nee --   76,00
28 Normale puntbron   0,00 360,00  18,91 -- -- Nee Nee Nee   66,70   69,50
29 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Nee Nee Nee   25,41   42,11
30 Normale puntbron   0,00 360,00   6,25   6,25   6,25 Nee Nee Nee --   47,70
31 Normale puntbron   0,00 360,00   3,53   3,53   3,53 Nee Nee Nee --   57,70

32 Normale puntbron   0,00 360,00   0,00   0,00   0,00 Ja Nee Nee --   44,70
33 Normale puntbron   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja Nee Nee --   44,70
34 Normale puntbron   0,00 360,00   2,11 -- -- Ja Nee Nee --   44,70
35 Normale puntbron   0,00 360,00   0,46   0,46   3,01 Nee Nee Nee   45,41   62,11
36 Normale puntbron   0,00 360,00   4,15   2,55  10,79 Nee Nee Nee   57,00   79,00

37 Normale puntbron   0,00 360,00   4,15   2,55  10,79 Nee Nee Nee   17,00   28,30
38 Normale puntbron   0,00 360,00  17,16  15,58  20,77 Nee Nee Nee   17,00   28,30
100 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40
101 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40
102 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40

103 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   63,90   76,40
110 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40
111 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40
112 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40
113 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   70,90   86,40

119 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 -- -- Nee Nee Nee   66,70   69,50
120 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   50,00   69,60
121 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   50,00   69,60
150 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   63,90   76,40
150 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   63,90   76,40

151 Normale puntbron   0,00 360,00 199,00 199,00 199,00 Nee Nee Nee   63,90   76,40
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250

01   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00
02   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
03   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00
04   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
05   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52    0,00    0,00    0,00    0,00

06   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
07   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
08   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
09   93,50   94,60   96,60   96,60   92,90   84,80   75,80  102,75    0,00    0,00    0,00    0,00
10   65,00   70,00   73,00   72,00   73,00   72,00   68,00   79,72    0,00    0,00    0,00    0,00

11   65,00   70,00   73,00   72,00   73,00   72,00   68,00   79,72    0,00    0,00    0,00    0,00
12   65,00   70,00   73,00   72,00   73,00   72,00   68,00   79,72    0,00    0,00    0,00    0,00
13   63,11   62,91   61,41   63,21   64,11   61,71   50,31   70,72    0,00    0,00    0,00    0,00
14   63,11   62,91   61,41   63,21   64,11   61,71   50,31   70,72    0,00    0,00    0,00    0,00
15   63,11   62,91   61,41   63,21   64,11   61,71   50,31   70,72    0,00    0,00    0,00    0,00

16   63,41   57,01   53,71   54,01   50,31   43,91   35,91   68,98    0,00    0,00    0,00    0,00
17   63,41   57,01   53,71   54,01   50,31   43,91   35,91   68,98    0,00    0,00    0,00    0,00
18   63,41   57,01   53,71   54,01   50,31   43,91   35,91   68,98    0,00    0,00    0,00    0,00
19   53,50   61,50   68,00   70,50   68,00   63,50   54,50   74,47    0,00    0,00    0,00    0,00
20   50,50   58,50   65,00   67,50   65,00   60,50   51,50   71,47    0,00    0,00    0,00    0,00

21   82,70   84,80   89,70   93,40   91,90   87,30   91,10   98,45    0,00    0,00    0,00    0,00
22   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00
23   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
25   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
26   82,70   84,80   89,70   93,40   91,90   87,30   91,10   98,45    0,00    0,00    0,00    0,00

27   98,00   94,00   94,00   94,00   90,00   87,00   81,00  101,91    0,00    0,00    0,00    0,00
28   81,70   85,50   95,60   97,20   95,50   88,60   77,70  101,38    0,00    0,00    0,00    0,00
29   53,11   52,91   51,41   53,21   54,11   51,71   40,31   60,72    0,00    0,00    0,00    0,00
30   70,70   68,70   76,70   81,70   78,70   72,70   63,70   84,90    0,00    0,00    0,00    0,00
31   80,70   78,70   86,70   91,70   88,70   82,70   73,70   94,90    0,00    0,00    0,00    0,00

32   67,70   65,70   73,70   78,70   75,70   69,70   60,70   81,90    0,00  -10,79  -10,79  -10,79
33   67,70   65,70   73,70   78,70   75,70   69,70   60,70   81,90    0,00   -6,02   -6,02   -6,02
34   67,70   65,70   73,70   78,70   75,70   69,70   60,70   81,90    0,00   -6,02   -6,02   -6,02
35   73,11   72,91   71,41   73,21   74,11   71,71   60,31   80,72    0,00    0,00    0,00    0,00
36   83,00   90,00   94,00   95,00   93,00   88,00   85,00   99,95    0,00    0,00    0,00    0,00

37   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
38   39,70   44,30   47,50   96,00   46,30   43,90   38,30   96,00    0,00    0,00    0,00    0,00
100   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
101   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
102   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

103   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
110   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
111   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
112   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
113   86,20   90,60   98,90   99,50   99,20   90,80   81,10  104,52   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

119   81,70   85,50   95,60   97,20   95,50   88,60   77,70  101,38  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00
120   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
121   76,20   80,30   81,90   85,70   85,00   81,00   74,20   90,62   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
150   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
150   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00

151   87,60   90,40   94,60   99,50   97,70   91,50   86,00  103,27   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr Totaal

01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95
02    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
03    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95
04    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  104,52

06    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
07    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
08    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
09    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  102,75
10    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,72

11    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,72
12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   79,72
13    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,72
14    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,72
15    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   70,72

16    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,98
17    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,98
18    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   68,98
19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   74,47
20    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   71,47

21    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,45
22    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95
23    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
25    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
26    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   98,45

27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  101,91
28    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00  101,38
29    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,72
30    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   84,90
31    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,90

32  -10,79  -10,79  -10,79  -10,79  -10,79   92,69
33   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   87,92
34   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   -6,02   87,92
35    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,72
36    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   99,95

37    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
38    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   96,00
100   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
101   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
102   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

103   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
110   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
111   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
112   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52
113   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  109,52

119  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  -10,00  111,38
120   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
121   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   95,62
150   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
150   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27

151   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00   -5,00  108,27
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Industrielawaai - IL, [WABO 2016 - 2954ao1016 v3] , Geomilieu V4.21

  

184400 184800

530800

530400

  

  

Bedrijf

  
Toetspunt

  

  

0 m

  

100 m

schaal = 1 : 4000
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

01 Oosterringweg 36     184855,26     530463,43      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
02 Oosterringweg 37     184829,80     530390,35      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
03 Oosterringweg 37     184836,79     530397,67      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
04 Oosterringweg 38     184808,23     530507,51      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
05 Kuinderweg 25     184395,80     530395,36      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

06 Kuinderweg 27     184430,58     530452,78      0,00 Relatief      1,50      5,00 --
07 controlepunt 50 meter zuid     184622,83     530329,00      0,00 Relatief      5,00 -- --
08 controlepunt 50 meter west     184609,89     530525,46      0,00 Relatief      5,00 -- --
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Model: 2954ao1016 v3
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 -- -- -- Ja
02 -- -- -- Ja
03 -- -- -- Ja
04 -- -- -- Ja
05 -- -- -- Ja

06 -- -- -- Ja
07 -- -- -- Ja
08 -- -- -- Ja
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Industrielawaai - IL, [WABO 2016 - 2954ao1016 v3] , Geomilieu V4.21

  

184600 184800

530600

530400

  

  

Bedrijf

  

Gebouw

  

Bodemgebied

  

Toetspunt

  

Puntbron

  

Mobiele bron

  
Detail puntbron

  

  

0 m

  

80 m

schaal = 1 : 2000
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Oosterringweg 36 1,50 41 38 35 45 70
01_B Oosterringweg 36 5,00 43 40 37 47 71
02_A Oosterringweg 37 1,50 45 39 34 45 69
02_B Oosterringweg 37 5,00 47 42 37 47 71
03_A Oosterringweg 37 1,50 41 38 36 46 65

03_B Oosterringweg 37 5,00 42 40 39 49 66
04_A Oosterringweg 38 1,50 46 41 35 46 76
04_B Oosterringweg 38 5,00 48 44 37 49 76
05_A Kuinderweg 25 1,50 33 25 22 33 54
05_B Kuinderweg 25 5,00 34 27 24 34 55

06_A Kuinderweg 27 1,50 35 30 26 36 56
06_B Kuinderweg 27 5,00 37 32 28 38 58
07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 41 39 39 49 57
08_A controlepunt 50 meter west 5,00 49 47 39 52 68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Oosterringweg 36 1,50 58 58 58
01_B Oosterringweg 36 5,00 60 60 60
02_A Oosterringweg 37 1,50 55 55 55
02_B Oosterringweg 37 5,00 58 58 58
03_A Oosterringweg 37 1,50 53 53 53

03_B Oosterringweg 37 5,00 55 55 55
04_A Oosterringweg 38 1,50 63 63 63
04_B Oosterringweg 38 5,00 65 65 65
05_A Kuinderweg 25 1,50 39 39 39
05_B Kuinderweg 25 5,00 40 40 40

06_A Kuinderweg 27 1,50 41 41 41
06_B Kuinderweg 27 5,00 42 42 42
07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 42 42 42
08_A controlepunt 50 meter west 5,00 57 55 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Oosterringweg 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A Oosterringweg 36 1,50 41 38 35 45 70

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 33 33 33 43 37 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 29 30 22 35 59 4
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 27 29 21 34 36 4
05 Tractor 1,50 26 29 21 34 61 4
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 26 28 22 33 47 4

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 32 -- -- 32 47 4
09 Shovel 1,50 30 -- -- 30 46 4
08 Shovel 1,50 30 -- -- 30 45 4
07 Shovel 1,50 28 -- -- 28 44 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 22 23 15 28 30 4

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 28 -- -- 28 59 4
06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 43 4
21 Tractor stationair 1,50 26 -- -- 26 44 4
27 Propaan lossen 1,00 26 -- -- 26 45 4
05 Tractor 1,50 26 -- -- 26 44 4

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 25 -- -- 25 36 4
31 Luchtwasser 2 3,45 15 15 15 25 22 4
12 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 1
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 2
10 Uitlaat WKK 10,00 14 14 14 24 16 2

26 Tractor stationair wegen 1,50 24 -- -- 24 47 4
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 23 -- -- 23 59 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 23 -- -- 23 37 4
03 Personenauto 0,75 13 16 8 21 46 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 21 -- -- 21 58 4

30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 20 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 20 -- -- 20 34 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 19 -- -- 19 30 4

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 13 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 17 -- -- 17 60 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 17 -- -- 17 59 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 16 -- -- 16 30 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 15 -- -- 15 20 3

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 3
28 Laden lossen CO2 container 1,00 15 -- -- 15 38 4
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 3
35 Koelaggregaat 2,00 7 7 4 14 11 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 28 4

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4
04 Bestelbus 0,75 10 -- -- 10 47 4
19 Pomp 10 kW 1,50 -2 -2 -2 8 3 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 7 -- -- 7 12 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -5 -5 -5 5 -1 4

29 Gasopwaardering 3,65 -9 -9 -9 1 -6 3
110 Tractor (piek) 1,50 -141 -141 -141 -131 61 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -143 -143 -143 -133 60 4
111 Tractor (piek) 1,50 -147 -147 -147 -137 56 4
112 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -151 -141 52 4

100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -143 -- -- -143 60 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -156 -156 -156 -146 47 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -156 -146 47 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -149 -- -- -149 54 4
113 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4

121 Personenauto (piek) 0,75 -160 -160 -160 -150 43 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -160 -160 -150 43 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -155 -- -- -155 48 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 43 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Oosterringweg 36
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_B Oosterringweg 36 5,00 43 40 37 47 71

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 35 35 35 45 37 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 31 32 24 37 59 2
05 Tractor 1,50 29 31 24 36 62 2
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 29 30 22 35 36 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 28 29 24 34 47 2

12 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 0
11 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 0
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 34 -- -- 34 47 2
10 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 1
09 Shovel 1,50 31 -- -- 31 45 3

08 Shovel 1,50 31 -- -- 31 45 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 30 -- -- 30 59 2
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 23 25 16 30 30 3
07 Shovel 1,50 29 -- -- 29 43 3
21 Tractor stationair 1,50 28 -- -- 28 44 2

06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 42 3
05 Tractor 1,50 28 -- -- 28 45 3
27 Propaan lossen 1,00 27 -- -- 27 45 3
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 26 -- -- 26 36 3
31 Luchtwasser 2 3,45 16 16 16 26 23 3

26 Tractor stationair wegen 1,50 26 -- -- 26 47 2
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 25 -- -- 25 59 2
30 Luchtwasser 1 4,50 14 14 14 24 22 2
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 37 3
03 Personenauto 0,75 15 18 10 23 45 2

06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 23 -- -- 23 58 2
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 22 -- -- 22 26 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 21 -- -- 21 34 3
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 21 -- -- 21 31 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 13 3

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 13 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 13 3
28 Laden lossen CO2 container 1,00 20 -- -- 20 42 3
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 19 -- -- 19 60 2
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 19 -- -- 19 59 2

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 2
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 17 -- -- 17 30 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 16 -- -- 16 29 3

35 Koelaggregaat 2,00 8 8 6 16 12 3
04 Bestelbus 0,75 12 -- -- 12 47 2
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 9 -- -- 9 13 2
19 Pomp 10 kW 1,50 -1 -1 -1 9 2 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -5 -5 -5 5 -1 3

29 Gasopwaardering 3,65 -6 -6 -6 4 -4 2
110 Tractor (piek) 1,50 -139 -139 -139 -129 62 1
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -141 -141 -141 -131 60 2
111 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 57 2
112 Tractor (piek) 1,50 -148 -148 -148 -138 53 2

100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -141 -- -- -141 60 2
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -154 -154 -154 -144 48 3
120 Personenauto (piek) 0,75 -154 -154 -154 -144 47 2
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -146 -- -- -146 56 3
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 44 3

121 Personenauto (piek) 0,75 -159 -159 -159 -149 42 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -159 -159 -149 43 3
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -151 -- -- -151 51 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 43 3
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

02_A Oosterringweg 37 1,50 45 39 34 45 69

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 33 35 27 40 42 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 32 34 25 39 40 4
08 Shovel 1,50 36 -- -- 36 51 4
09 Shovel 1,50 36 -- -- 36 51 4
07 Shovel 1,50 36 -- -- 36 51 4

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 24 24 24 34 28 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 28 29 21 34 58 4
12 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 25 1
11 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 25 1
10 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 25 1

05 Tractor 1,50 26 28 21 33 61 4
05 Tractor 1,50 32 -- -- 32 50 4
27 Propaan lossen 1,00 32 -- -- 32 50 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 32 -- -- 32 43 4
21 Tractor stationair 1,50 31 -- -- 31 49 3

02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 31 -- -- 31 45 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 31 -- -- 31 45 4
31 Luchtwasser 2 3,45 18 18 18 28 25 3
30 Luchtwasser 1 4,50 18 18 18 28 27 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 18 18 18 28 22 4

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 17 17 17 27 21 4
06 Shovel 1,50 27 -- -- 27 42 4
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 17 17 17 27 21 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 26 -- -- 26 31 2
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 26 -- -- 26 58 4

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 17 19 14 24 38 4
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 24 -- -- 24 39 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 14 14 14 24 17 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 14 14 14 24 17 3
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 13 13 13 23 16 3

02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 21 -- -- 21 57 4
20 Pomp 3,5 kW 1,50 10 10 10 20 14 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 20 -- -- 20 57 4
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 19 -- -- 19 30 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 17 -- -- 17 31 4

07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 15 -- -- 15 57 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 15 -- -- 15 29 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 14 -- -- 14 56 4
35 Koelaggregaat 2,00 6 6 4 14 10 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 14 -- -- 14 18 2

26 Tractor stationair wegen 1,50 14 -- -- 14 36 4
03 Personenauto 0,75 5 8 0 13 37 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 11 -- -- 11 34 4
19 Pomp 10 kW 1,50 0 0 0 10 4 4
04 Bestelbus 0,75 2 -- -- 2 39 4

29 Gasopwaardering 3,65 -8 -8 -8 2 -5 3
111 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 58 3
112 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 58 3
113 Tractor (piek) 1,50 -145 -145 -145 -135 58 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -149 -149 -149 -139 54 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -151 -151 -151 -141 52 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -- -- -147 56 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -- -- -147 56 4
110 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -162 -162 -162 -152 41 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -163 -153 40 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -158 -- -- -158 45 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 42 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 40 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 29 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

02_B Oosterringweg 37 5,00 47 42 37 47 71

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 36 38 30 43 44 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 31 31 31 41 33 2
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 33 35 27 40 41 3
09 Shovel 1,50 39 -- -- 39 52 3
08 Shovel 1,50 38 -- -- 38 52 2

07 Shovel 1,50 38 -- -- 38 52 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 31 32 24 37 60 3
05 Tractor 1,50 29 31 24 36 62 2
12 Uitlaat WKK 10,00 26 26 26 36 26 0
05 Tractor 1,50 36 -- -- 36 52 2

11 Uitlaat WKK 10,00 26 26 26 36 26 0
10 Uitlaat WKK 10,00 25 25 25 35 25 0
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 35 -- -- 35 48 3
27 Propaan lossen 1,00 34 -- -- 34 51 2
21 Tractor stationair 1,50 34 -- -- 34 50 1

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 34 -- -- 34 43 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 33 -- -- 33 46 3
31 Luchtwasser 2 3,45 22 22 22 32 28 2
30 Luchtwasser 1 4,50 21 21 21 31 29 2
06 Shovel 1,50 30 -- -- 30 44 3

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 30 -- -- 30 60 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 29 -- -- 29 32 1
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 18 18 18 28 20 3
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 18 18 18 28 20 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 17 17 17 27 20 3

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 17 17 17 27 19 2
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 16 16 16 26 18 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 16 16 16 26 18 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 34 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 24 -- -- 24 59 3

03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 23 -- -- 23 36 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 12 12 12 22 16 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 22 -- -- 22 58 2
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 20 -- -- 20 34 2
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 13 14 9 19 32 2

07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 19 -- -- 19 59 2
35 Koelaggregaat 2,00 11 11 8 18 14 2
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 18 -- -- 18 31 3
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 18 -- -- 18 59 3
03 Personenauto 0,75 9 12 4 17 40 2

33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 17 -- -- 17 20 1
26 Tractor stationair wegen 1,50 16 -- -- 16 37 2
28 Laden lossen CO2 container 1,00 15 -- -- 15 36 3
19 Pomp 10 kW 1,50 3 3 3 13 6 3
29 Gasopwaardering 3,65 -4 -4 -4 6 -2 2

04 Bestelbus 0,75 6 -- -- 6 41 2
112 Tractor (piek) 1,50 -141 -141 -141 -131 60 1
111 Tractor (piek) 1,50 -142 -142 -142 -132 59 1
113 Tractor (piek) 1,50 -142 -142 -142 -132 59 3
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -147 -147 -137 55 2

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -149 -149 -149 -139 53 3
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -144 -- -- -144 56 2
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -145 -- -- -145 57 3
110 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 43 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -158 -158 -158 -148 43 2

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -162 -152 39 2
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -155 -- -- -155 47 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -- -- -158 44 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 39 2
120 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 28 2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

03_A Oosterringweg 37 1,50 41 38 36 46 65

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 36 36 36 46 39 3
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 31 32 24 37 39 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 26 28 19 33 34 4
09 Shovel 1,50 31 -- -- 31 46 4
07 Shovel 1,50 30 -- -- 30 45 4

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 23 25 16 30 54 4
08 Shovel 1,50 29 -- -- 29 44 4
05 Tractor 1,50 21 23 16 28 56 4
12 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 19 1
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 27 -- -- 27 38 4

06 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 1
10 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 16 1
31 Luchtwasser 2 3,45 15 15 15 25 22 4
27 Propaan lossen 1,00 24 -- -- 24 43 4

05 Tractor 1,50 23 -- -- 23 41 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 22 -- -- 22 33 4
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 22 -- -- 22 53 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 21 -- -- 21 35 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
21 Tractor stationair 1,50 19 -- -- 19 37 3
35 Koelaggregaat 2,00 11 11 8 18 15 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 18 -- -- 18 32 4

28 Laden lossen CO2 container 1,00 18 -- -- 18 41 4
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 17 -- -- 17 54 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 17 -- -- 17 31 4
03 Personenauto 0,75 8 11 3 16 41 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 16 -- -- 16 31 4

15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 8 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 15 -- -- 15 52 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 15 -- -- 15 19 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 3

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 14 -- -- 14 29 4
30 Luchtwasser 1 4,50 4 4 4 14 13 3
26 Tractor stationair wegen 1,50 11 -- -- 11 33 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 11 -- -- 11 53 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 10 -- -- 10 52 4

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 3 5 0 10 24 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 8 -- -- 8 12 2
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 1 4
04 Bestelbus 0,75 3 -- -- 3 40 4
19 Pomp 10 kW 1,50 -8 -8 -8 2 -4 4

29 Gasopwaardering 3,65 -10 -10 -10 0 -7 3
110 Tractor (piek) 1,50 -146 -146 -146 -136 56 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -148 -148 -148 -138 55 4
111 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -154 -144 49 3
112 Tractor (piek) 1,50 -154 -154 -154 -144 48 3

151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -157 -157 -147 46 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -158 -148 46 4
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 45 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -148 -- -- -148 55 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -161 -161 -161 -151 42 4

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -152 -- -- -152 51 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -- -- -156 47 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 44 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -169 -169 -169 -159 34 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_B - Oosterringweg 37
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

03_B Oosterringweg 37 5,00 42 40 39 49 66

32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 38 38 38 48 40 2
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 32 34 25 39 39 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 27 29 20 34 34 3
09 Shovel 1,50 32 -- -- 32 46 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 25 27 19 32 54 2

07 Shovel 1,50 31 -- -- 31 46 3
05 Tractor 1,50 23 25 18 30 56 2
08 Shovel 1,50 30 -- -- 30 43 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 29 -- -- 29 39 3
06 Shovel 1,50 27 -- -- 27 41 3

31 Luchtwasser 2 3,45 17 17 17 27 23 2
27 Propaan lossen 1,00 26 -- -- 26 43 2
12 Uitlaat WKK 10,00 16 16 16 26 16 0
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 15 0
05 Tractor 1,50 25 -- -- 25 42 3

10 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 15 0
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 37 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 24 -- -- 24 54 2
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 23 -- -- 23 33 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 3

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 3
21 Tractor stationair 1,50 22 -- -- 22 37 2
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 14 3
30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 19 2
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 21 -- -- 21 34 3

35 Koelaggregaat 2,00 13 13 10 20 16 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 20 -- -- 20 33 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 19 -- -- 19 54 2
28 Laden lossen CO2 container 1,00 19 -- -- 19 41 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 19 -- -- 19 32 3

03 Personenauto 0,75 10 13 5 18 41 2
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 2
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 17 -- -- 17 21 1
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 2
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 17 -- -- 17 53 2

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 9 2
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 16 -- -- 16 30 2
26 Tractor stationair wegen 1,50 13 -- -- 13 34 2
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 13 -- -- 13 54 2
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 12 -- -- 12 53 2

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 5 7 2 12 25 2
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 10 -- -- 10 13 1
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -1 -1 -1 9 2 3
04 Bestelbus 0,75 5 -- -- 5 40 2
29 Gasopwaardering 3,65 -6 -6 -6 4 -4 2

19 Pomp 10 kW 1,50 -6 -6 -6 4 -3 3
110 Tractor (piek) 1,50 -144 -144 -144 -134 57 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -146 -146 -146 -136 55 2
111 Tractor (piek) 1,50 -151 -151 -151 -141 50 1
112 Tractor (piek) 1,50 -152 -152 -152 -142 49 2

151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -155 -155 -155 -145 47 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -146 -- -- -146 55 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -156 -146 46 3
113 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -157 -147 45 3
120 Personenauto (piek) 0,75 -159 -159 -159 -149 42 2

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -151 -- -- -151 51 3
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -154 -- -- -154 47 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -167 -167 -167 -157 34 2
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -- -- -158 45 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 44 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A - Oosterringweg 38
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

04_A Oosterringweg 38 1,50 46 41 35 46 76

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 36 37 29 42 66 3
05 Tractor 1,50 33 36 29 41 68 3
08 Shovel 1,50 39 -- -- 39 54 4
05 Tractor 1,50 38 -- -- 38 56 4
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 31 32 27 37 51 3

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 37 -- -- 37 51 3
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 30 31 23 36 38 4
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 34 -- -- 34 65 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 22 22 22 32 26 4
12 Uitlaat WKK 10,00 22 22 22 32 22 1

09 Shovel 1,50 31 -- -- 31 46 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 24 26 17 31 32 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 31 -- -- 31 52 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 30 -- -- 30 66 3
06 Shovel 1,50 30 -- -- 30 45 4

07 Shovel 1,50 29 -- -- 29 45 4
11 Uitlaat WKK 10,00 19 19 19 29 20 1
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 29 -- -- 29 65 3
10 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 19 1
03 Personenauto 0,75 19 22 14 27 51 3

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 27 -- -- 27 38 4
27 Propaan lossen 1,00 25 -- -- 25 44 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 24 -- -- 24 66 3
31 Luchtwasser 2 3,45 13 13 13 23 20 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 23 -- -- 23 65 3

01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 23 -- -- 23 37 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 16 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 22 -- -- 22 36 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 21 -- -- 21 32 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 14 4

30 Luchtwasser 1 4,50 10 10 10 20 19 3
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 10 10 10 20 13 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 10 10 10 20 14 4
21 Tractor stationair 1,50 19 -- -- 19 36 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 18 -- -- 18 23 2

14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 8 8 8 18 11 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 18 -- -- 18 32 4
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 8 8 8 18 11 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 18 -- -- 18 32 4
35 Koelaggregaat 2,00 9 9 7 17 14 4

28 Laden lossen CO2 container 1,00 17 -- -- 17 39 4
04 Bestelbus 0,75 15 -- -- 15 52 3
19 Pomp 10 kW 1,50 5 5 5 15 9 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 10 -- -- 10 14 2
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 1 4

29 Gasopwaardering 3,65 -8 -8 -8 2 -5 3
110 Tractor (piek) 1,50 -136 -136 -136 -126 65 2
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -137 -137 -137 -127 64 2
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -143 -143 -143 -133 60 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -137 -- -- -137 64 2

120 Personenauto (piek) 0,75 -150 -150 -150 -140 52 3
111 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 49 3
112 Tractor (piek) 1,50 -155 -155 -155 -145 48 4
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 45 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -158 -148 45 4

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -151 -- -- -151 52 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -168 -168 -168 -158 35 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -- -- -158 45 4
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -160 -- -- -160 44 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 39 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_B - Oosterringweg 38
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

04_B Oosterringweg 38 5,00 48 44 37 49 76

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 38 40 32 45 66 1
05 Tractor 1,50 36 39 31 44 69 1
08 Shovel 1,50 40 -- -- 40 54 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 34 35 30 40 52 1
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 39 -- -- 39 52 1

05 Tractor 1,50 39 -- -- 39 56 3
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 31 32 24 37 38 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 37 -- -- 37 66 1
12 Uitlaat WKK 10,00 24 24 24 34 24 0
26 Tractor stationair wegen 1,50 33 -- -- 33 53 1

02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 33 -- -- 33 66 1
09 Shovel 1,50 32 -- -- 32 46 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 22 22 22 32 25 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 25 27 19 32 32 3
11 Uitlaat WKK 10,00 22 22 22 32 22 0

06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 31 -- -- 31 66 1
10 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0
06 Shovel 1,50 31 -- -- 31 44 2
07 Shovel 1,50 31 -- -- 31 45 3
03 Personenauto 0,75 22 25 17 30 51 1

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 28 -- -- 28 38 3
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 27 -- -- 27 66 1
30 Luchtwasser 1 4,50 16 16 16 26 24 1
27 Propaan lossen 1,00 26 -- -- 26 44 3
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 26 -- -- 26 65 1

31 Luchtwasser 2 3,45 15 15 15 25 21 3
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 37 3
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 13 13 13 23 15 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 23 -- -- 23 35 3
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 13 13 13 23 15 3

14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 12 12 12 22 14 2
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 22 -- -- 22 32 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 22 -- -- 22 25 1
21 Tractor stationair 1,50 22 -- -- 22 37 1
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 14 3

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2
28 Laden lossen CO2 container 1,00 21 -- -- 21 42 2
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 13 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 19 -- -- 19 32 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 19 -- -- 19 32 3

04 Bestelbus 0,75 18 -- -- 18 52 1
35 Koelaggregaat 2,00 9 9 6 16 12 3
19 Pomp 10 kW 1,50 6 6 6 16 9 3
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 12 -- -- 12 15 1
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 0 3

29 Gasopwaardering 3,65 -4 -4 -4 6 -3 1
110 Tractor (piek) 1,50 -134 -134 -134 -124 65 0
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -134 -134 -134 -124 65 0
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -142 -142 -142 -132 60 2
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -134 -- -- -134 65 0

120 Personenauto (piek) 0,75 -147 -147 -147 -137 52 0
112 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 48 2
111 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 47 1
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -156 -156 -146 45 3
113 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -156 -146 46 3

119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -149 -- -- -149 52 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -166 -166 -166 -156 35 1
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -- -- -157 45 3
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -159 -- -- -159 43 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 38 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Kuinderweg 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

05_A Kuinderweg 25 1,50 33 25 22 33 54

31 Luchtwasser 2 3,45 16 16 16 26 24 4
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 19 21 13 26 28 5
08 Shovel 1,50 25 -- -- 25 41 5
06 Shovel 1,50 25 -- -- 25 41 5
09 Shovel 1,50 25 -- -- 25 41 5

07 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 15 16 8 21 23 5
10 Uitlaat WKK 10,00 11 11 11 21 14 3
11 Uitlaat WKK 10,00 11 11 11 21 14 3
12 Uitlaat WKK 10,00 11 11 11 21 14 3

05 Tractor 1,50 20 -- -- 20 38 5
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 19 -- -- 19 24 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 13 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 5
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 5

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 18 -- -- 18 29 5
30 Luchtwasser 1 4,50 7 7 7 17 18 4
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 7 7 7 17 11 5
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 10 11 3 16 41 5
05 Tractor 1,50 8 10 3 15 44 5

01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 15 -- -- 15 29 5
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 14 -- -- 14 29 5
27 Propaan lossen 1,00 13 -- -- 13 33 5
35 Koelaggregaat 2,00 5 5 3 13 10 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 13 -- -- 13 24 5

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 1 1 1 11 5 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 10 -- -- 10 25 5
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 0 0 0 10 4 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 0 0 0 10 4 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 10 -- -- 10 25 5

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 9 -- -- 9 41 5
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 7 -- -- 7 12 3
19 Pomp 10 kW 1,50 -4 -4 -4 6 1 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 5 -- -- 5 29 5
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 5 -- -- 5 42 5

20 Pomp 3,5 kW 1,50 -7 -7 -7 3 -2 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 1 -- -- 1 39 5
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 -1 -- -- -1 42 5
03 Personenauto 0,75 -9 -6 -14 -1 25 5
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -8 -6 -11 -1 14 5

29 Gasopwaardering 3,65 -11 -11 -11 -1 -7 4
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 -2 -- -- -2 14 5
21 Tractor stationair 1,50 -2 -- -- -2 17 5
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 -3 -- -- -3 40 5
26 Tractor stationair wegen 1,50 -7 -- -- -7 16 5

04 Bestelbus 0,75 -17 -- -- -17 21 5
112 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 44 5
113 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -161 -151 42 4
110 Tractor (piek) 1,50 -166 -166 -166 -156 37 5
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -166 -166 -156 37 5

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -167 -157 37 5
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -170 -170 -160 34 5
111 Tractor (piek) 1,50 -171 -171 -171 -161 33 5
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -164 -- -- -164 40 5
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 38 5

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -- -- -166 38 5
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -- -- -168 36 5
121 Personenauto (piek) 0,75 -180 -180 -180 -170 24 5
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -170 -- -- -170 34 5
120 Personenauto (piek) 0,75 -182 -182 -182 -172 22 5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Kuinderweg 25
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

05_B Kuinderweg 25 5,00 34 27 24 34 55

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 22 23 15 28 30 4
31 Luchtwasser 2 3,45 18 18 18 28 25 3
08 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
06 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4
09 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4

10 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 18 2
07 Shovel 1,50 25 -- -- 25 40 4
11 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 18 3
12 Uitlaat WKK 10,00 15 15 15 25 17 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 17 19 10 24 25 4

05 Tractor 1,50 22 -- -- 22 40 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 21 -- -- 21 25 3
30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 20 3
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 20 -- -- 20 31 4
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 12 4

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 12 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 12 13 5 18 42 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 12 4
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 8 8 8 18 12 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 17 -- -- 17 31 4

03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 16 -- -- 16 30 4
05 Tractor 1,50 9 11 4 16 44 4
27 Propaan lossen 1,00 15 -- -- 15 34 4
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 14 -- -- 14 25 4
35 Koelaggregaat 2,00 6 6 4 14 11 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 7 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 12 -- -- 12 26 4
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 11 -- -- 11 43 4

04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 11 -- -- 11 25 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 10 -- -- 10 33 4
19 Pomp 10 kW 1,50 -1 -1 -1 9 3 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 9 -- -- 9 13 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 7 -- -- 7 43 4

20 Pomp 3,5 kW 1,50 -4 -4 -4 6 0 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 3 -- -- 3 40 4
03 Personenauto 0,75 -7 -4 -12 1 26 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 1 -- -- 1 43 4
29 Gasopwaardering 3,65 -9 -9 -9 1 -6 4

38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -7 -5 -10 0 15 4
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 0 -- -- 0 15 4
21 Tractor stationair 1,50 -1 -- -- -1 18 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 -1 -- -- -1 41 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 -5 -- -- -5 18 4

04 Bestelbus 0,75 -16 -- -- -16 22 4
112 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
113 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
110 Tractor (piek) 1,50 -164 -164 -164 -154 39 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 38 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 38 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -168 -168 -158 35 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4
111 Tractor (piek) 1,50 -170 -170 -170 -160 33 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 4

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -- -- -164 39 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -166 -- -- -166 37 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -168 -- -- -168 35 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -179 -179 -179 -169 24 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -180 -180 -180 -170 24 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_A - Kuinderweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

06_A Kuinderweg 27 1,50 35 30 26 36 56

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 25 27 18 32 34 5
31 Luchtwasser 2 3,45 20 20 20 30 27 4
06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 44 4
10 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 21 3
11 Uitlaat WKK 10,00 18 18 18 28 20 3

09 Shovel 1,50 27 -- -- 27 43 4
12 Uitlaat WKK 10,00 17 17 17 27 20 3
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 20 22 13 27 29 5
07 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
08 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4

33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 23 -- -- 23 28 3
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 23 -- -- 23 34 5
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 12 12 12 22 16 4
30 Luchtwasser 1 4,50 10 10 10 20 21 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 13 15 7 20 44 5

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 9 9 9 19 13 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 4
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 18 -- -- 18 30 5
05 Tractor 1,50 18 -- -- 18 37 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 8 8 8 18 13 4

05 Tractor 1,50 10 12 5 17 45 5
27 Propaan lossen 1,00 17 -- -- 17 36 5
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 16 -- -- 16 30 5
35 Koelaggregaat 2,00 8 8 6 16 13 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 16 -- -- 16 30 5

14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 4
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 5 5 5 15 9 4
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 4 4 4 14 8 4
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 28 5
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 13 -- -- 13 18 3

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 13 -- -- 13 45 5
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 12 -- -- 12 27 5
28 Laden lossen CO2 container 1,00 8 -- -- 8 32 5
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 8 -- -- 8 45 5
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -3 -3 -3 7 1 4

19 Pomp 10 kW 1,50 -4 -4 -4 6 1 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 5 -- -- 5 43 5
29 Gasopwaardering 3,65 -7 -7 -7 3 -3 4
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -4 -2 -8 3 18 5
21 Tractor stationair 1,50 2 -- -- 2 21 5

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 2 -- -- 2 18 5
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 0 -- -- 0 43 5
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 -1 -- -- -1 42 5
03 Personenauto 0,75 -9 -6 -14 -1 24 5
26 Tractor stationair wegen 1,50 -4 -- -- -4 19 5

04 Bestelbus 0,75 -15 -- -- -15 23 5
113 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 45 4
112 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 43 5
110 Tractor (piek) 1,50 -163 -163 -163 -153 41 5
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -163 -153 41 5

151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -163 -163 -153 41 5
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -167 -167 -157 37 5
111 Tractor (piek) 1,50 -167 -167 -167 -157 37 5
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -162 -- -- -162 42 5
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 5

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 5
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -163 -- -- -163 41 5
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -167 -- -- -167 37 5
120 Personenauto (piek) 0,75 -178 -178 -178 -168 25 5
121 Personenauto (piek) 0,75 -180 -180 -180 -170 24 5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Kuinderweg 27
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

06_B Kuinderweg 27 5,00 37 32 28 38 58

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 27 29 20 34 35 4
31 Luchtwasser 2 3,45 22 22 22 32 28 3
10 Uitlaat WKK 10,00 20 20 20 30 22 2
11 Uitlaat WKK 10,00 20 20 20 30 22 2
12 Uitlaat WKK 10,00 20 20 20 30 22 2

06 Shovel 1,50 29 -- -- 29 43 4
09 Shovel 1,50 28 -- -- 28 43 4
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 21 23 15 28 29 4
08 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4
07 Shovel 1,50 26 -- -- 26 41 4

22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 25 -- -- 25 36 4
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 25 -- -- 25 29 2
30 Luchtwasser 1 4,50 14 14 14 24 23 3
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 13 13 13 23 17 4
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 16 18 9 23 47 4

16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 15 4
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 11 11 11 21 15 4
05 Tractor 1,50 20 -- -- 20 38 4
05 Tractor 1,50 12 15 7 20 48 4

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 19 -- -- 19 30 4
27 Propaan lossen 1,00 18 -- -- 18 37 4
35 Koelaggregaat 2,00 11 11 8 18 15 4
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 18 -- -- 18 32 4
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 17 -- -- 17 31 4

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 3
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 3
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 7 7 7 17 10 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 15 -- -- 15 47 4
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 15 -- -- 15 20 2

04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 28 4
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 14 -- -- 14 27 4
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 11 -- -- 11 47 4
28 Laden lossen CO2 container 1,00 10 -- -- 10 33 4
20 Pomp 3,5 kW 1,50 -1 -1 -1 9 3 4

19 Pomp 10 kW 1,50 -1 -1 -1 9 2 4
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 8 -- -- 8 46 4
21 Tractor stationair 1,50 7 -- -- 7 26 4
29 Gasopwaardering 3,65 -6 -6 -6 4 -2 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 -3 -1 -7 4 18 4

25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 3 -- -- 3 18 4
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 2 -- -- 2 45 4
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 2 -- -- 2 44 4
03 Personenauto 0,75 -7 -4 -12 1 25 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 -2 -- -- -2 21 4

04 Bestelbus 0,75 -12 -- -- -12 26 4
113 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -157 -147 46 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -158 -158 -158 -148 45 4
112 Tractor (piek) 1,50 -159 -159 -159 -149 44 4
111 Tractor (piek) 1,50 -161 -161 -161 -151 42 4

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -161 -161 -151 42 4
110 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -162 -152 42 4
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 38 4
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -160 -- -- -160 43 4
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 42 4

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 42 4
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 4
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 38 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -177 -177 -177 -167 26 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -178 -178 -178 -168 25 4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 07_A - controlepunt 50 meter zuid
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 41 39 39 49 57

31 Luchtwasser 2 3,45 38 38 38 48 42 0
36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 26 28 20 33 34 3
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 33 -- -- 33 35 0
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 22 22 22 32 24 2
12 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0

11 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0
10 Uitlaat WKK 10,00 21 21 21 31 21 0
07 Shovel 1,50 29 -- -- 29 43 3
09 Shovel 1,50 29 -- -- 29 42 3
06 Shovel 1,50 28 -- -- 28 42 3

35 Koelaggregaat 2,00 21 21 18 28 23 1
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 20 22 13 27 27 3
08 Shovel 1,50 25 -- -- 25 38 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 24 -- -- 24 34 3
09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 16 17 9 22 45 3

18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 21 -- -- 21 34 3
30 Luchtwasser 1 4,50 11 11 11 21 19 2

03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 21 -- -- 21 34 3
27 Propaan lossen 1,00 21 -- -- 21 38 3
05 Tractor 1,50 12 15 7 20 47 3
19 Pomp 10 kW 1,50 8 8 8 18 11 3
05 Tractor 1,50 18 -- -- 18 34 2

23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 17 -- -- 17 27 3
34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 17 -- -- 17 19 0
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 6 6 6 16 8 2
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 6 6 6 16 8 2
13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 6 6 6 16 8 1

01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 15 -- -- 15 46 3
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 15 -- -- 15 27 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 14 -- -- 14 27 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 3 3 3 13 5 2
21 Tractor stationair 1,50 12 -- -- 12 29 3

28 Laden lossen CO2 container 1,00 12 -- -- 12 34 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 4 6 1 11 25 3
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 10 -- -- 10 25 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 10 -- -- 10 46 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 6 -- -- 6 43 3

03 Personenauto 0,75 -2 1 -7 6 30 4
26 Tractor stationair wegen 1,50 6 -- -- 6 28 3
29 Gasopwaardering 3,65 -5 -5 -5 5 -3 2
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 3 -- -- 3 44 3
07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 3 -- -- 3 44 3

04 Bestelbus 0,75 -6 -- -- -6 31 3
113 Tractor (piek) 1,50 -157 -157 -157 -147 45 2
112 Tractor (piek) 1,50 -158 -158 -158 -148 44 3
110 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 43 3
111 Tractor (piek) 1,50 -160 -160 -160 -150 42 3

150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -162 -152 40 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -162 -162 -152 41 4
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -164 -164 -164 -154 38 3
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -158 -- -- -158 44 3
103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 41 3

101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -161 -- -- -161 41 3
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 40 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -162 -- -- -162 41 4
120 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 29 4
121 Personenauto (piek) 0,75 -174 -174 -174 -164 28 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_A - controlepunt 50 meter west
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

08_A controlepunt 50 meter west 5,00 49 47 39 52 68

36 Laden piek afvoer mest, overpompen 1,00 43 45 37 50 49 2
37 Vrachtwagen stationair laden piek mest 1,00 39 40 32 45 45 2
22 Mest laden, verdringerpomp 1,00 41 -- -- 41 50 2
06 Shovel 1,50 41 -- -- 41 53 2
03 Lossen vloeibare coproducten 1,00 40 -- -- 40 52 2

30 Luchtwasser 1 4,50 28 28 28 38 35 1
10 Uitlaat WKK 10,00 27 27 27 37 27 0
11 Uitlaat WKK 10,00 27 27 27 37 27 0
12 Uitlaat WKK 10,00 27 27 27 37 27 0
23 Vrachtwagen stationair laden vergiste mest 1,00 36 -- -- 36 45 2

09 Vrachtwagen piek afvoer mest 1,00 29 31 22 36 58 3
04 Vrachtwagen stationair lossen co-producten 1,00 34 -- -- 34 46 2
09 Shovel 1,50 34 -- -- 34 47 2
31 Luchtwasser 2 3,45 24 24 24 34 29 2
08 Shovel 1,50 33 -- -- 33 47 3

34 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 32 -- -- 32 34 0
27 Propaan lossen 1,00 31 -- -- 31 49 3
19 Pomp 10 kW 1,50 20 20 20 30 21 1
05 Tractor 1,50 21 24 16 29 56 3
28 Laden lossen CO2 container 1,00 28 -- -- 28 49 2

05 Tractor 1,50 28 -- -- 28 44 3
07 Shovel 1,50 27 -- -- 27 40 2
32 Ventilatoren (12 stuks) 1,80 15 15 15 25 19 3
01 Vrachtwagen aan-/afvoer mest 1,00 24 -- -- 24 55 3
02 Vrachtwagen aanvoer coproducten 1,00 23 -- -- 23 58 3

17 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 15 2
18 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 15 3
16 Gedempte luchtinlaat WKK-installatie 1,50 12 12 12 22 14 2
15 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2
14 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2

13 Interkoeler verginstingsinstallatie 3,50 11 11 11 21 13 2
01 Mest lossen, verdringerpomp 1,00 20 -- -- 20 32 2
33 Ventilatoren (4 stuks) 7,60 20 -- -- 20 22 0
02 Vrachtwagen stationair lossen mest 1,00 19 -- -- 19 31 2
29 Gasopwaardering 3,65 8 8 8 18 9 1

35 Koelaggregaat 2,00 10 10 7 17 13 3
20 Pomp 3,5 kW 1,50 7 7 7 17 9 1
21 Tractor stationair 1,50 16 -- -- 16 33 3
06 Vrachtwagen afvoer landbouwproducten 1,00 16 -- -- 16 52 3
08 Vrachtwagen afvoer CO2 1,00 15 -- -- 15 56 3

07 Vrachtwagen aan-/afvoer diversen 1,00 12 -- -- 12 54 3
38 Vrachtwagen stationair weegbrug piek mest 1,00 2 4 -1 9 23 3
25 Vrachtwagen stationair wegen 1,00 8 -- -- 8 23 3
03 Personenauto 0,75 -3 0 -8 5 29 3
26 Tractor stationair wegen 1,50 3 -- -- 3 24 3

04 Bestelbus 0,75 -7 -- -- -7 30 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -144 -144 -144 -134 57 2
112 Tractor (piek) 1,50 -146 -146 -146 -136 57 3
151 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -147 -147 -137 55 3
119 Laden lossen CO2 container (piek) 1,00 -142 -- -- -142 59 3

113 Tractor (piek) 1,50 -153 -153 -153 -143 48 2
111 Tractor (piek) 1,50 -156 -156 -156 -146 46 3
101 Vrachtwagen (piek) 1,00 -147 -- -- -147 55 3
110 Tractor (piek) 1,50 -162 -162 -162 -152 41 3
150 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -165 -165 -155 37 3

103 Vrachtwagen (piek) 1,00 -156 -- -- -156 45 2
102 Vrachtwagen (piek) 1,00 -157 -- -- -157 44 2
121 Personenauto (piek) 0,75 -172 -172 -172 -162 30 3
100 Vrachtwagen (piek) 1,00 -165 -- -- -165 37 3
120 Personenauto (piek) 0,75 -177 -177 -177 -167 25 3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: 2954ao1016 v3

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A Oosterringweg 36 1,50 42 41 34 46 76
01_B Oosterringweg 36 5,00 43 43 35 48 77
02_A Oosterringweg 37 1,50 38 38 30 43 73
02_B Oosterringweg 37 5,00 40 40 32 45 73
03_A Oosterringweg 37 1,50 42 41 34 46 77

03_B Oosterringweg 37 5,00 44 43 36 48 77
04_A Oosterringweg 38 1,50 42 42 34 47 76
04_B Oosterringweg 38 5,00 43 43 35 48 77
05_A Kuinderweg 25 1,50 17 17 9 22 55
05_B Kuinderweg 25 5,00 18 18 10 23 55

06_A Kuinderweg 27 1,50 22 21 14 26 59
06_B Kuinderweg 27 5,00 23 23 15 28 60
07_A controlepunt 50 meter zuid 5,00 20 20 12 25 57
08_A controlepunt 50 meter west 5,00 32 32 24 37 67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 |  Inleiding

In opdracht van Peters Biogas B.V. is een geuronderzoek uitgevoerd voor de bestaande biogasin-
stallatie aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de
aanvraag van een omgevingsvergunning (revisievergunning). Doel van het onderzoek is het bepalen
van de geurbelasting vanwege de biogasinstallatie op de omgeving. Een overzicht van de situatie is
gegeven in afbeelding 1. De meest nabijgelegen woningen van derden liggen aan de Oosterringweg
op een afstand van ten minste 50 m in noordelijke richting.

Afbeelding 1 – Overzicht van de situatie met (indicatief) het terrein van de inrichting

De bestaande biogasinstallatie is operationeel sinds eind 2007 en zal nu technisch up-to-date wor-
den gemaakt met de nieuwste technieken. Tevens zal de installatie worden uitgebreid met meer op-
slagcapaciteit, een extra wkk-installatie voor de elektriciteitsproductie en een installatie voor het op-
waarderen van biogas tot groen gas van aardgaskwaliteit. De totale input (dierlijke mest + co-pro-
ducten) van de biogasinstallatie bedraagt 60.000 ton op jaarbasis.

De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het programma Geomilieu V4.30, mo-
dule Stacks-G, dat is gebaseerd op het ‘Nieuw Nationaal Model’. Bij de uitwerking is uitgegaan van
de door VantErve Advies te Raalte namens de opdrachtgever verstrekte overzichtstekening ‘Milieu-

Peters Biogas BV
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tekening’ laatst gewijzigd op 16 juni 2017 en gegevens omtrent de beoogde bedrijfssituatie, capaci-
teiten, maatregelen en gebouwindeling. Tevens is ten behoeve van de modellering gebruik gemaakt
van het akoestisch rekenmodel behorende bij het rapport 2954ao1016 v3  ‘Akoestisch onderzoek
Oosterringweg 39, Luttelgeest’ van 4 juli 2017 door G&O Consult te Sint Anthonis.

2 |  Situatie

2.1 Terreinindeling

Een overzicht met de indeling van het terrein in de aan te vragen situatie is gegeven in figuur 1. Op
het westelijke terreindeel bevindt zich de bestaande vergistingsinstallatie bestaande uit drie vergis-
tingstanks met bovenliggende biogasopslag, mestopslag en hydrolysetank. Ten zuiden van de be-
staande loods (loods G, H, I, J) wordt een nieuwe na-vergister en een opslagsilo gerealiseerd en is
een toekomstige opslagsilo geprojecteerd. De wkk-installaties staan in een speciaal daarvoor be-
stemd compartiment in loods H.

Op de plaats van de bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en sleufsilo’s wordt een nieuwe be-
drijfshal gerealiseerd. De grondstoffen worden per as aangevoerd en inpandig opgeslagen in de
nieuwe opslagloods (loods K). De gasopwerkingsinstallatie wordt in geluidgeïsoleerde containers ten
zuiden van de nieuwe loods K opgesteld. De proceslucht en ventilatielucht van de opslaghal, de
meng- en invoersystemen en de digestaatverwerkingsinstallaties wordt afgezogen en via een chemi-
sche en biologische luchtwasser naar de buitenlucht geëmitteerd.

2.2 Bedrijfsactiviteiten

De biogasinstallatie zet doormiddel van vergisting mest en co-producten om in biogas. Het biogas
wordt doormiddel van de wkk-installaties omgezet in groene stroom en warmte. Een ander deel van
het biogas wordt middels een gasopwerkingsinstallatie opgewaardeerd tot groen gas en vervolgens
op het openbare aardgasnet gevoerd. Per jaar wordt 60.000 ton aan te vergisten materiaal aange-
voerd met behulp van vrachtwagens en tractoren. Het te vergisten materiaal bestaat uit dierlijke mest
en vloeibare en vaste co-producten. Het digestaat wordt gescheiden in een dikke en een dunne frac-
tie en op het eigen akkerbouw bedrijf toegepast als meststof en deels afgevoerd naar derden. Een
uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, de aanwezige installaties en de verschillende be-
werkingstappen is bij de aanvraag gevoegd.
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2.3 Bedrijfstijden

De biogasinstallatie met de bijbehorende gasopwerkingsinstallaties en wkk-installaties alsmede de
invoersystemen en verwerkingsinstallaties zijn volcontinue (24 uur per etmaal) in bedrijf. De aanvoer
van grondstoffen zal hoofdzakelijk in de dagperiode op werkdagen plaatsvinden.

3 |  Geurnormering

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (algemene luchtvoorschriften) geldt voor alle ty-
pen inrichtingen. Met betrekking tot de geuremissies van biogasinstallaties gelden de algemene
voorschriften als opgenomen in artikel 2.7a lid 1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het alge-
mene uitgangspunt  van dit artikel is het voorkomen van geurhinder. Is dit niet mogelijk dan moet het
bedrijf de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperken. Dit is ook het beleidsuitgangspunt van
de brief van de minister uit 1995 (zie paragraaf 3.2).

Informatie over normen in vergunningen en het Activiteitenbesluit milieubeheer waren tot 1 januari
2016 opgenomen in de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR). De NeR gaf hierbij het toetsings-
kader aan om een aanvaardbaar hinderniveau te bereiken, al dan niet via bijzondere regelingen. Per
2016 is het normatieve deel van de NeR ondergebracht in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het
informatieve deel blijft beschikbaar als informatiedocument via de website van het Kenniscentrum
InfoMil. Enkele bijzondere regelingen uit de NeR zijn overgenomen in hoofdstuk 5 van het Activitei-
tenbesluit milieubeheer.

Algemeen geldt dat de invulling maatwerk is op basis van lokaal geurbeleid. De NeR blijft hierbij (in-
formatief) het toetsingskader aangeven om een aanvaardbaar hinderniveau te bereiken. Het be-
voegd gezag kan beslissen om aansluiting te zoeken bij de normering uit de vervallen bijzondere re-
gelingen uit de NeR.

3.2 Beleidslijn geurhinder

De beleidslijn aangaande geurhinder is vastgelegd in de brief van de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 juni 1995 aan de Colleges van gedeputeerde staten
van provincies en aan Colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten [kenmerk
LE/LV/AJS95.16B]. Het voorkomen van (nieuwe) hinder is het algemene uitgangspunt. In de brief is
het volgende aangegeven:
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· als er geen hinder is, zijn maatregelen niet nodig;
· als er wel hinder is, worden maatregelen afgeleid op basis van BBT (Beste Beschikbare Tech-

nieken);
· de mate van hinder kan onder andere worden bepaald via een belevingsonderzoek, hinderen-

quête, klachtenregistratie et cetera. Voor bedrijven waarvoor een bijzondere regeling is opgesteld
komt het hinderniveau in de bedrijfstakstudie aan de orde;

· de mate van hinder die nog aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd gezag.

Het geurbeleid zoals vastgelegd in de brief uit 1995 is verder uitgewerkt in de zogenoemde ‘Hinder-
systematiek’ die tot 2012 was opgenomen in de NeR. De hindersystematiek is sinds 2012 opgeno-
men in hoofdstuk 3 van de ‘Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van indu-
strie en bedrijven (niet veehouderijen)’ en vormt onderdeel van het rijksbeleid. Het bevoegd gezag
bepaalt het aanvaardbaar hinderniveau voor geur op basis van de hindersystematiek. De onder-
zoeksmethoden voor geur zijn opgenomen in de NTA 9065 ‘Meten en rekenen geur’.

3.3 Voormalige bijzondere regelingen

In hoofdstuk 3 van de ‘Nederlandse emissie Richtlijn lucht’ (NeR) zijn voor een aantal specifieke pro-
cessen bijzondere regelingen aangegeven. Voor de productie van biogas is geen bijzondere regeling
opgesteld. Wel wordt verwezen naar de ‘Handreiking (co-)vergisting van mest’. Geuroverlast van-
wege vergistingsinstallaties kan door het toepassen van goede opslag- en toedieningsmethoden
voor mest en co-producten en goed management van de installatie voorkomen worden. De ‘Handrei-
king (co)vergisting van mest’ is per 1 januari 2011 aangewezen als BBT-referentiedocument (BREF).
Binnen de inrichting zullen de volgende (BBT) maatregelen toegepast worden:

· Alle procesonderdelen waarin biogas aanwezig is of kan zijn, worden gesloten uitgevoerd. Dit
geldt voor de vergisters met biogasopslag, leidingen en besturingsinstallatie.

· Het leidingensysteem is voorzien van adequate aan- en afsluitsystemen om de emissie van bio-
gas te voorkomen.

· De toevoer van mest en co-producten in de vergisters is zodanig dat geen emissie van biogas
kan plaatsvinden, de vergisters worden hiervoor niet geopend. Het invoersysteem van de vergis-
tingsinstallatie wordt uitgerust met een gesloten voormenginstallatie waarmee de vloeibare mest
en vloeibare co-producten met de vaste co-producten worden vermengd tot een verpompbare
substantie en/of met bijvoorbeeld een gesloten vijzelsysteem door de wand van de vergister om
de vaste co-substraten onder het niveau van de mest en co-substraat in de vergister te voeren.

· De verdringingslucht van vergisters en opslagsilo’s wordt opgevangen en gereinigd of aan het bi-
ogas toegevoegd om emissie van biogas en/of geuremissie te voorkomen.

· Het geproduceerde biogas wordt door een actief kool filter geleid waarbij diverse geurcomponen-
ten uit het ruwe biogas worden verwijderd.
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· In het onderhoudsprotocol wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het voorkomen van emis-
sie van biogas (en de daarmee samenhangende emissie van geur).

· De te vergisten co-producten worden inpandig op- en overgeslagen. Deze organische stoffen
kunnen mogelijk gaan broeien en/of fermenteren. Bij de aanvoer en opslag van deze producten
wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de aard, versheid van het product, de omvang van
de opslag en de verblijftijd in de opslagplaats om broei en fermentatie tijdens de opslag te voor-
komen.

· De proces- en ventilatielucht van de opslagloods, invoer- en menginstallaties en digestaatschei-
dings- en verwerkingsinstallaties wordt gereinigd middels een biologische en een chemische
luchtwasser.

3.4 Geurbeleid provincie Flevoland

De gemeente Noordoostpolder heeft geen eigen geurbeleid, er is derhalve aangesloten bij het pro-
vinciale geurbeleid. Het geurbeleid van de provincie Flevoland is vastgelegd1 in de ‘Beleidsregels
voor de beoordeling van geurhinder 2008’. Het beleid is er op gericht om de geurbelasting terug te
brengen door het nemen van BBT-maatregelen (in de beleidsregels wordt gesproken over het begrip
ALARA). De beleidsregels maken onderscheid in gevoelige, minder gevoelige en niet-gevoelige be-
stemmingen.

De inrichting betreft een bestaande situatie. Door het nemen van BBT-maatregelen zoals de inpan-
dige opslag en verwerking van grondstoffen en digestaat alsmede het toepassen van luchtwassers
neemt de totale geuremissie af. Voor continue emissies wordt door de provincie de in tabel 1 aange-
geven ‘basistoetsing’ gehanteerd. Aanvullend geldt een toetsing gericht op hinder door piekconcen-
traties. De normstelling is gebaseerd op de hedonische waarde2 waarbij de geur licht onaangenaam
(H = -1) en onaangenaam (H = -2) wordt.

Tabel 1 - Basistoetsing voor bestaande situaties provincie Flevoland

Gevoelige bestemming Minder gevoelige bestemming
Bestaande situa-
tie

· Geurreductie volgens ALARA
· Maximale geurconcentratie overeen-

komend met H = -1 (uurgemiddeld; 98
percentiel)

· Geurreductie volgens ALARA
· Maximale geurconcentratie overeen-

komend met H = -1 (uurgemiddeld, 95
percentiel)

· H = -2 (uurgemiddeld, 98-percentiel)
mag niet voorkomen = ernstige hinder

1  Provincie Flevoland, Provinciaal blad 2008-30 nummer 696478 van 1 juli 2008
2  De hedonische waarde is een kwalificatie voor de (on)aangenaamdheid van een geur met een schaal van H = -4 (uiterst

onaangenaam) tot H = +4 (uiterst aangenaam).
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Voor de niet-gevoelige bestemmingen geldt enkel de minimumeis dat ernstige hinder (H = -2 uurge-
middeld, 98-percentiel) voorkomen moet worden. Wel dienen de eisen in de milieuvergunning altijd
op ALARA (= BBT) te worden gebaseerd.

Aanvullende toetsing
De toetsing van hinderlijke piekconcentraties is een aanvulling op de basistoetsing. Voor geurhinder
door piekconcentraties vanwege discontinue bronnen en/of bij hoge schoorstenen geven hogere per-
centielwaarden een beter inzicht in de te verwachten hinder in de omgeving. Hogere percentielen
worden getoetst als de piekemissie afkomstig is van geurbronnen die minder dan 5% van het aantal
uren per jaar (emissieduur minder dan 438 uur/jaar) actief zijn en/of bij geuremissie via een hoge
schoorsteen. De verhouding tussen de waarden van de maximale geurconcentratie bij verschillende
percentielen ligt daarbij als volgt:

percentielwaarde: verhouding:

95
98
99,5
99,9
99,99

0,6
1
2
4
10

Zekerheidsvereiste
Bij gevoelige bestemmingen in nieuwe situaties heeft het voorkomen van geurhinder een hoge priori-
teit. In de beleidsregels is opgenomen dat in nieuwe situaties bij gevoelige bestemmingen met 90%
zekerheid aan de gestelde norm moet kunnen worden voldaan. Aan dit zekerheidsvereiste kan wor-
den voldaan door bij de toetsing de emissie (= de in de berekening gebruikte emissiekentallen) te
verdubbelen of door de immissienorm (= toetsingswaarde) te halveren. Op deze wijze wordt de
worst-case situatie berekend.

Cumulatie
In voorliggende situatie is geen sprake van meerdere geurbronnen van inrichtingen van derden. Cu-
mulatie van geurbronnen is niet aan de orde.

3.5 Aard van de geur

De aard van de in voorliggende situatie geëmitteerde geur (met name ‘mestgeur’ vanwege onver-
giste dierlijke mest en digestaat) kan naar verwachting worden omschreven als ‘hinderlijk’. De hin-
derlijkheid kan worden gekwantificeerd door middel van hedonische metingen. Voor in mestopslag-
systemen opgeslagen vloeibare varkensdrijfmest is op basis van diverse hedonische metingen een
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hedonische waarde van H = -1 bepaald bij 1,0 ouE/m³. Een hedonische waarde van H = -2 werd be-
reikt bij 5,9 ouE/m³ (bron: PRA Odournet, rapport EMEH15A1 “Geuronderzoek mestzak te Abbenes”,
januari 2015).

Uit onderzoek naar de geurconcentratie en hedonische waarde van vergiste (varkens)mest (di-
gestaat) en onvergiste mest is gebleken dat de geurconcentratie van vergiste mest aanmerkelijk la-
ger is dan van onvergiste mest. De hedonische waarde van digestaat en onvergiste mest is echter
gelijk3. Aangenomen wordt dat dit ook geldt voor het digestaat van co-vergiste mest.

3.6 Te hanteren toetsingswaarden

De activiteiten met dierlijke mest en digestaat zijn bepalend voor de te verwachten geuremissie van-
wege de inrichting. Bij vergelijkbare activiteiten zijn hedonische waardes vastgesteld voor H = -1 van
1,0 ouE/m³. Het betreft een bestaande situatie. Voor de geuremissie zijn overeenkomstig de vol-
gende toetsingswaarden gehanteerd:

· 1,0 ouE/m3 als 95-percentiel ter plaatse minder geurgevoelige bestemmingen;
· 7 ouE/m3 als 99,9-percentiel ter plaatse minder geurgevoelige bestemmingen;
· 17 ouE/m3 als 99,99-percentiel ter plaatse minder geurgevoelige bestemmingen;

· 1,0 ouE/m3 als 98-percentiel ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen;
· 4 ouE/m3 als 99,9-percentiel ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen;
· 10 ouE/m3 als 99,99-percentiel ter plaatse van geurgevoelige bestemmingen.

Er is geen aaneengesloten woonbebouwing is de directe omgeving aanwezig. De woonkern van Lut-
telgeest ligt op ruim 2 km afstand ten zuidoosten van de inrichting. Het opvangcentrum voor asiel-
zoekers OC Luttelgeest op circa 350 m ten westen van de inrichting valt wel onder de categorie ‘ge-
voelige bestemmingen’. De omliggende agrarische bedrijfswoningen of verspreid liggende woningen
vallen en tuinbouwkassen vallen onder de categorie ‘minder gevoelige bestemmingen’. Het agrari-
sche buitengebied is een ‘niet-gevoelige bestemming’.

3 Rapport CLM 621-2005 “Kennisbundeling covergisting”. CLM Onderzoek en Advies BV, Wageningen UR - Animal Sci-
ences Group en Ecofys, 2005.
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4 |  Geuremissie

4.1 Algemeen

Op de productie van biogas zijn de algemene emissie-eisen van het Activiteitenbesluit milieubeheer
van toepassing. Door het toepassen van goede opslag- en toedieningsmethoden en goed manage-
ment van de vergistingsinstallatie (BBT-maatregelen) als opgenomen in de ‘Handreiking (co)vergis-
ting van mest’ wordt het ontstaan van ongewenste geurstoffen als zwavelhoudende stoffen (H2S),
vluchtige vetzuren, fenolen, ammonia en vluchtige aminen tijdens het vergistingsproces zoveel mo-
gelijk voorkomen.

4.2 Lossen vloeibare mest

Op jaarbasis wordt maximaal 30.000 ton vloeibare dierlijke mest aangevoerd en opgeslagen in de
hydrolyse annex en mestopslagsilo. Het aantal transporten (à gemiddeld 36 ton mest per transport)
bedraagt circa 833 per jaar waarbij de gemiddelde lostijd van de vrachtwagen 20 minuten bedraagt.
De vrachtwagen wordt middels een gesloten leidingensysteem aangesloten op de opslagsilo. Bij het
lossen van mest vanuit een tankwagen in de silo komt verdringingslucht vrij [bron 01]. Voor de geur-
concentratie in de geëmitteerde verdringingslucht wordt uitgegaan van 4,6×105 ouE/m³. Deze waarde
is gebaseerd op door PRA Odournet in de headspace, zijnde de vrije ruimte direct boven de opslag,
van een (voor)opslagsilo met varkensmest gemeten geurconcentratie (rapport BIOE10A1, 2010).

Het lossen kan worden opgevat als zogenoemde ‘fluctuerende’ bron4. De momentane geuremissie
tijdens het lossen van één vrachtwagen bedraagt (60/20) × 36 × 4,6×105 ouE/m³ = 4,97×107 ouE/uur.
De uurgemiddelde5 emissie voor het lossen van een vrachtwagen bedraagt dan 4,97×107 ouE/uur ´
(20/60)½ = 2,87×107 ouE/uur (= 7.971 ouE/s) gedurende 833 emissie-uren op jaarbasis. Conform het
provinciaal geurbeleid is de emissie vermenigvuldigd met een onzekerheidsfactor 2 (= 15.942 ouE/s).

4.3 Opslagloods co-producten

Op jaarbasis worden 30.000 ton co-producten (agrarische rest- en bijproducten) op- en overgesla-
gen in de opslagloods K. Het is ook mogelijk vaste mest (bijvoorbeeld kippenmest) als co-product te
gebruiken. De geuremissie vanwege de vaste mest is naar verwachting hoger dan van de plantaar-
dige agrarische rest- en bijproducten. Voor de berekeningen is uitgegaan van het emissiekental voor

4  Met een fluctuerende bron wordt een niet-continue emissie binnen een emissie-uur bedoeld.
5  Voor ‘fluctuerende’ bronnen geldt een omrekenfactor van f1/2, waarin f is de uurfractie, voor het omrekenen van de emissie

naar hele uren waarin de bron actief is.
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het lossen van vaste mest (als worst-case situatie). Uit onderzoek door PRA Odournet bv6 is geble-
ken dat voor de geuremissie voor het lossen van pluimveemest uitgegaan kan worden van 2,60×106

ouE per ton. De totale geuremissie vanwege de opslag van en handelingen met co-producten be-
draagt (30.000 × 2,6×106)/ 8.760 = 8,9×106 ouE/uur (≈ 2.473 ouE/s).

De opslagloods K wordt op onderdruk geventileerd. De afgezogen lucht wordt via een biologische
luchtwasser [bron 02] naar de buitenlucht geëmitteerd. Voor de beoogde biologische luchtwasser
kan worden uitgegaan van een geurreductie van ten minste 80%. De geuremissie vanwege de gerei-
nigde afgezogen lucht van loods K bedraagt: (1 - 0,8) ×  2473 ouE/s = 495 ouE/s. Conform het provin-
ciaal geurbeleid is de emissie vermenigvuldigd met een onzekerheidsfactor 2 (= 990 ouE/s). De
emissieduur bedraagt 8.760 uur/jaar (= continu).

4.5 Wkk-installaties

De drie wkk-installaties [bron 04 t/m 06] met een vermogen van 345 kW tot 800 kW staan in een
speciaal daarvoor bestemd compartiment in loods H. De geproduceerde elektriciteit wordt deels bin-
nen het bedrijf aangewend ten behoeve van installaties en verlichting en verder aan het openbare
net geleverd. De wkk-installatie gebruikt biogas als brandstof. Vanwege de mogelijke aanwezigheid
van zwavelverbindingen in de grondstoffen kan zwavelwaterstof gevormd worden tijdens het vergis-
tingsproces. Zwavelwaterstof (H2S) moet worden verwijderd voor de verbranding van het biogas, dit
tast installatiedelen en de gasmotoren aan (corrosie).

6  Rapport MHEM07A3 ‘Geuronderzoek biogasinstallatie te Emmen’ d.d. 21 april 2008. In dit rapport is 5,2*106 ge per ton
opgegeven, dit komt overeen met 2,6 *106 ouE per ton (per definitie geldt 1 ouE = 2 ge)

7  De waarde van 500 GE komt uit de Duitse TA-Luft. De opgegeven 500 GE is om aan te geven dat aan de TA Luft wordt
voldaan en betreft een garantiewaarde. De Duitse TA Luft wordt gebruikelijk toegepast voor het bepalen van eisen con-
form BBT voor luchtwassers. De Duitse waarde voor GE (= Geruchseinheit) komt per definitie overeen met de Europese
geureenheid ouE.

4.4 Digestaatverwerking

In de bestaande loods (loods G,H,I,J) staan de meng- en invoersystemen en de digestaatverwer-
kingsinstallaties opgesteld. De proceslucht van deze installaties wordt afgezogen en via een chemi-
sche luchtwasser [bron 03] naar de buitenlucht geëmitteerd. De bedrijfstijd van de chemische lucht-
wasser bedraagt 8.760 uur op jaarbasis (= continu). Het debiet bedraagt 40.000 m³/uur. Voor de
chemische luchtwasser kan een geurconcentratie in de gereinigde lucht van 500 GE/m³ aangehou-
den7 (als worst-case). De geuremissie van de chemische luchtwasser bedraagt 40.000 m³/uur ´ 500
ouE/m³ = 2,0×107 ouE/uur (≈ 5556 ouE/s). De waarde van 500 ouE/m³ in de uitgaande luchtstroom 
wordt beschouwd als BBT en is derhalve niet vermenigvuldigd met de onzekerheidsfactor 2 als
omschreven in het provinciaal geurbeleid.
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Bij moderne vergistingsinstallaties wordt het zwavelwaterstof via actieve en/of biologische ontzwave-
ling verwijderd. In de praktijk blijkt dat de resulterende zwavelwaterstof concentratie na ontzwaveling
tussen de 50 en 300 ppm is. De gemiddelde concentratie zwavelwaterstof in biogas ligt onder de
250 ppm (≤ 0,05%). Bij de verbranding van biogas in de wkk-motoren wordt het zwavelwaterstof gro-
tendeels omgezet in SO2. Dit varieert van 95% (bij onvolledige verbranding) tot vrijwel 100%, gemid-
deld wordt in dit onderzoek uitgegaan 98% reductie van H2S na verbranding in de zuigermotoren.

De resterende concentratie H2S in het rookgas bedraagt dan (0,02 ´ 250) ´ (540 / 5.405) = 0,50
ppm. In diverse literatuur wordt als geurdrempel (= 1 ouE) van zwavelwaterstof een waarde variërend
van 0,0005 ppm tot 0,005 ppm opgegeven, de geurconcentratie in het rookgas kan derhalve 100
ouE/m³ tot 1.000 ouE/m³ bedragen (als worst-case). In voorliggend onderzoek is 1.000 ouE/m³ aange-
houden. De onzekerheidsfactor 2 is hiermee reeds verdisconteerd in de berekende geuremissie. Het
rookgasdebiet van een wkk-installatie minder dan 1 MW van bedraagt gemiddeld 2.500 Nm³/uur. De
geuremissie van de drie wkk-installaties bedraagt in dat geval maximaal 2.500 ´ 1.000 = 2,5×106

ouE/uur (≈ 694 ouE/s). De installaties kunnen continu in bedrijf zijn, dit komt overeen met 8.760
uur/jaar.

4.6 Na-opslagen

Onder invloed van het mengen van het digestaat in de bestaande en de nieuwe na-opslag en/of mo-
gelijke verwarming door de zon, is het mogelijk dat er gedurende de opslagperiode een geringe geu-
remissie optreedt door ‘ademverliezen’ [bron 07 en 08]. Beide na-opslagsilo’s zijn voorzien van een
goed afgesloten spankap waarin standaard meerdere ontluchtingsopeningen en een roergat zijn op-
genomen. De gemiddelde hoeveelheid geurhoudende lucht onder de spankap bedraagt 2.000m³.
Onder invloed van de zon wordt deze lucht opgewarmd van het jaargemiddeld 12 °C (293 K) tot jaar-
gemiddeld 30 °C (303 K).

Onder invloed van de temperatuurwisseling neemt het volume van de lucht onder de spankap toe tot
V2 = V1 × (T2/T1) = 2.000 m³ × (303 K/293 K) = 2.068 m³ (bij gelijkblijvende gemiddelde luchtdruk). Er
wordt in de berekening vanuit gegaan dat de volumetoename van gemiddeld 68 m³ dagelijks op-
treedt onder invloed van de zon en volledig wordt geëmitteerd middels de aanwezige ontluchting van
de silo. Het aantal zonne-uren ligt in Nederland tussen de 1.400 en 1.700 uur per jaar. Dit komt over-
een met 4,66 zonne-uren per dag als jaargemiddelde. De emissie van geurhoudende lucht bedraagt
gemiddeld 68 m³ / 4,66 uur = 14,6 m³/uur gedurende 1.700 uur per jaar per na-opslag.

De geurconcentratie in de geëmitteerde lucht bedraagt 4,6×105 ouE/m³. De emissie per na-opslag
vanwege ademverliezen bedraagt 14,6 m³/uur × 4,6×105 ouE/m³ = 6,7×106 ouE per uur = 1.865 ouE/s.
Conform het provinciaal geurbeleid is de emissie vermenigvuldigd met een onzekerheidsfactor 2 (=
3.730 ouE/s).
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4.7 Uitbrengen van mest en digestaat

In het voorjaar (vanaf februari) kan mest en/of digestaat op de eigen landerijen worden uitgebracht.
De hierbij optredende geuremissie kan aan de normale landbouwpraktijk worden toegerekend en
maakt geen onderdeel uit van voorliggend onderzoek.

5 |  Verspreidingsberekeningen

5.1 Algemeen

Om de geurimmissieconcentratie in de omgeving van de inrichting te kunnen kwantificeren zijn ver-
spreidingsberekeningen uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenprogramma Geo-
milieu V4.30, module Stacks-G (KEMA STACKS+ Versie 2017.1 / PreSRM 1.702). Het programma
maakt gebruik van het Nieuw Nationaal Model (uur-bij-uur model) en is goedgekeurd door het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

5.2 Receptoren

De geuremissieconcentratie is berekend ter plaatse van nabijgelegen (minder en overig) geurgevoe-
lige objecten. Dit betreft verspreid liggende (bedrijfs-)woningen van derden aan de Oosterringweg en
de Kuinderweg alsmede het opvangcentrum OC Luttelgeest. Daarnaast is de geurimmissieconcen-
tratie, ten behoeve van de vaststelling van de ligging van de iso-geurconcentratielijn (geurcontour)
berekend op een rechthoekig receptorrooster met een afmeting van circa  1.250 x 1.250 m. De pun-
ten liggen op een onderlinge afstand van 50 m. De iso-geurcontour volgt uit interpolatie van de bere-
kende waarden op de verschillende gridpunten. De ligging van de receptorpunten en het grid is ge-
geven in figuur 2. De receptorhoogte bedraagt hr = 1,5 m.

5.3 Berekening geuremissie

In bijlage 1 is een overzicht gegeven van de in het rekenmodel ingevoerde objecten en geuremissie-
bronnen met de pluimstijging, impulsstijging en de coördinaten van de verschillende bronnen. De lig-
ging van de emissiebronnen is gegeven in figuur 3.

5.4 Meteorologie en ruwheid

De gemiddelde ruwheidslengte van het studiegebied wordt automatisch door het programma be-
paald (via de PreSRM tool) op basis van de door het ministerie van IenM vrijgegeven ruwheidskaart
van Nederland. Voor de gemiddelde meteorologie is, overeenkomstig het ‘Nieuw Nationaal Model’,
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uitgegaan van de referentiejaren 1995 - 2004 (referentie-meteo). In het rekenmodel is rekening ge-
houden met gebouwinvloeden.

6 |  Berekeningsresultaten

In bijlage 2 zijn de berekende geurimmissieconcentraties ter plaatse van de meest geurgevoelige en
minder geurgevoelige bestemmingen gegeven. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de bere-
kende geurimmissieconcentraties als 95- en 98-percentielwaarde. De berekende geurcontouren zijn
gegeven in de figuren 4 en 5.

Tabel 2 -  Overzicht van de berekende geurconcentratieniveaus [ouE/m³] ter plaatse van de receptor-
punten

Categorie: minder geurgevoelige bestemmingen, eis beoordelingskader 1,0 ouE/m³

Toetspunt en omschrijving
95-percentielwaarde [ouE/m³]

(bijlage 2)
R01 Oosterringweg 38 1,0
R02 Oosterringweg 36 0,8
R03 Oosterringweg 37 0,8
R04 Kuinderweg 27 0,2
R05 Kuinderweg 25 0,2

Categorie: geurgevoelige bestemmingen, eis beoordelingskader 1,0 ouE/m³

Toetspunt en omschrijving
98-percentielwaarde [ouE/m³]

(bijlage 2)
R06 OC Luttelgeest 0,3

Ter plaatse van de meest nabij gelegen geurgevoelige (98-percentiel) en minder geurgevoelige (95-
percentiel) bestemmingen kan aan de grenswaarden als gedefinieerd in het geurbeleid van de pro-
vincie Flevoland worden voldaan. Uit de berekeningsresultaten volgt ook dat aan de grenswaarden
voor de hogere percentiele (99,9 en 99,99) kan worden voldaan. Er is vanwege Peters Biogas B.V.
geen onaanvaardbare geurhinder te verwachten.
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7 |  Conclusie

In opdracht van Peters Biogas B.V. is een geuronderzoek uitgevoerd voor de bestaande biogasin-
stallatie aan de Oosterringweg 39 te Luttelgeest. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van de
aanvraag van een omgevingsvergunning (revisievergunning).

Op basis van de berekeningsresultaten voor de te verwachten geuremissie vanwege de inrichting
kan geconcludeerd worden dat voldaan kan worden aan de ten hoogst toelaatbare toetsingswaarde
als gebaseerd op het geurbeleid van de provincie Flevoland.

Daarmee is geen onaanvaardbare geurhinder te verwachten. Het aspect geurhinder vormt geen be-
lemmering voor de vergunningprocedure.

Noorman Bouw- en milieu-advies
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Noorman Bouw en milieu-advies 21710206
Figuur 1

(Verkleind tot A4-formaat)
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Figuur 2

Overzicht van het rekenmodel exclusief geurbronnen

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Geuronderzoek - eerste model] , Geomilieu V4.30
184400 184800

530800

530400

Grids
Toetspunten
Gebouwen

0 m 100 m

schaal = 1 : 3500



0405
06

02

03

01

07

08

21710206
Figuur 3

Overzicht van het rekenmodel inclusief ingevoerde geurbronnen

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Geuronderzoek - eerste model] , Geomilieu V4.30
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Figuur 4

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Geuronderzoek - eerste model] , Geomilieu V4.30
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Isogeurcontourlijn 1,0 ouE/m3 als 95-percentiel
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Figuur 5

Luchtkwaliteit - STACKS-G, [Geuronderzoek - eerste model] , Geomilieu V4.30
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Isogeurcontourlijn 1,0 ouE/m3 als 98-percentiel
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Bijlage 1.1

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. X Y

R01 Oosterringweg 38     184811,72     530512,46
R02 Oosterringweg 36     184860,26     530467,20
R03 Oosterringweg 37     184842,75     530384,72
R04 Kuinderweg 27     184422,39     530448,44
R05 Kuinderweg 25     184386,62     530396,07

R06 OC Luttelgeest     184327,61     530758,79

6-7-2017 16:08:21Geomilieu V4.30



21710206
Bijlage 1.2

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Grids, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. X-1 Y-1 Min.lengte Max.lengte DeltaX DeltaY X-aantal Y-aantal

01 Grid     184109,79     531049,26          1247,42          1253,69   50   50          26          27

6-7-2017 16:08:08Geomilieu V4.30



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. X Y Hoogte Int.diam. Geur Flux Gas temp Geb.bron Bedr. uren

01 Verdringingslucht vloeibare mest     184669,76     530452,91     6,50  0,50    15942,00   0,100  285,0 Ja  833,00
02 Biologische luchtwasser     184699,62     530455,92     3,50  2,00      990,00   8,330  285,0 Ja 8760,00
03 Chemische luchtwasser     184668,54     530405,47     3,50  1,00     5556,00  11,110  285,0 Ja 8760,00
04 Uitlaat WKK     184690,58     530434,23     7,00  0,30      694,44   0,690  453,0 Ja 8760,00
05 Uitlaat WKK     184694,12     530432,45     7,00  0,30      694,44   0,690  453,0 Ja 8760,00

06 Uitlaat WKK     184697,53     530429,84     7,00  0,30      694,44   0,690  453,0 Ja 8760,00
07 Ademverliezen na-opslag digestaat     184674,10     530381,22     6,50  0,50     3730,00   0,004  297,5 Ja 1700,00
08 Ademverliezen na-opslag digestaat     184706,17     530362,86     6,50  0,50     3730,00   0,004  297,5 Ja 1700,00

7-7-2017 10:07:03Geomilieu V4.30

21710206
Bijlage 1.3



Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Omtrek. Oppervlak

01 Vervangingsgebouw loods G, H, I, J     184735,85     530399,81     7,00           247,00          2537,51
02 Vervangingsgebouw loods K     184697,39     530527,50     8,90           252,07          3745,65
03 Vervangingsgebouw wkk-ruimte     184686,05     530398,41     3,00           114,81           811,94
33 Toekomstige opslagsilo     184721,02     530363,34     6,00           101,47           816,37
34 Opslagsilo     184689,83     530382,38     6,00           103,65           851,76

35 Vergister     184657,42     530401,81     6,00           102,14           827,19
36 Vergister     184640,38     530438,02     6,00            93,37           691,15
37 Navergister     184655,90     530458,71     6,00            66,48           350,41
38 Hoofdvergister     184679,71     530452,98     6,00            65,34           338,46
39 Hoofdvergister     184671,42     530476,12     6,00            64,92           334,18

49 Werktuigenberging, kantine, nok     184739,56     530444,14     5,96            66,24            21,85
50 Werktuigenberging, kantine, dak     184765,34     530424,05     4,77            79,02           218,48
51 Werktuigenberging, kantine, blok/dak     184742,61     530448,27     3,59            90,10           393,59
52 Werktuigenberging, kantine, blok     184742,75     530448,43     2,25            98,95           540,47
53 Bedrijfswoning, boerderij     184766,98     530462,91     9,00            80,04           289,10

6-7-2017 16:09:06Geomilieu V4.30
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Bijlage 1.4



Rapport: Controleer model
Model: eerste model

Itemtype Type Categorie Naam Omschrijving Bericht

Info Koppeling 01 Verdringingslucht vloeibare mest Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "01 - Vervangingsgebouw loods G, H, I, J" (afstand 13,09 m)
Info Koppeling 02 Biologische luchtwasser Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "02 - Vervangingsgebouw loods K" (afstand 2,95 m)
Info Koppeling 03 Chemische luchtwasser Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "03 - Vervangingsgebouw wkk-ruimte" (afstand 2,61 m)
Info Koppeling 04 Uitlaat WKK Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "03 - Vervangingsgebouw wkk-ruimte" (afstand 1,16 m)
Info Koppeling 05 Uitlaat WKK Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "03 - Vervangingsgebouw wkk-ruimte" (afstand 1,39 m)

Info Koppeling 06 Uitlaat WKK Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "03 - Vervangingsgebouw wkk-ruimte" (afstand 0,82 m)
Info Koppeling 07 Ademverliezen na-opslag digestaat Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "03 - Vervangingsgebouw wkk-ruimte" (afstand 20,86 m)
Info Koppeling 08 Ademverliezen na-opslag digestaat Gebouwbron gekoppeld aan gebouw "01 - Vervangingsgebouw loods G, H, I, J" (afstand 20,79 m)

7-7-2017 10:08:22Geomilieu V4.30
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Bijlage 1.5



Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
Resultaten voor model: eerste model

Naam Omschrijving X coördinaat Y coördinaat 95% [ouE/m³] 98% [ouE/m³] 99,90% [ouE/m³] 99,99% [ouE/m³]

R01 Oosterringweg 38 184817,03 530520,14 1,0 1,6 8,7 23,4
R02 Oosterringweg 36 184860,26 530472,02 0,8 1,2 7,0 16,8
R03 Oosterringweg 37 184842,75 530384,72 0,8 1,3 7,3 19,4
R04 Kuinderweg 27 184422,39 530448,44 0,2 0,7 5,2 13,9
R05 Kuinderweg 25 184386,62 530396,07 0,2 0,7 4,9 10,5

R06 OC Luttelgeest 184327,61 530758,79 0,1 0,3 2,6 6,7

7-7-2017 10:07:38Geomilieu V4.30

21710206
Bijlage 2



 

 

Gemeente Noordoostpolder Blad 62 van 63 

Uitbreiding biovergistingsinstallatie Oosterringweg 39 Luttelgeest Augustus 2017 

 Versie 01 

 

   

 

R  RB 50.010 

Ruimtelijke onderbouwing 

                               

 

 

  

  

  

  

 

6.11 Beplantingsplan met toelichting 

  





 

Erfsingels Noordoostpolder 
 
De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de 
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels 
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om beschutting te creëren in het open 
vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels 
zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. 
Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open 
agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder.  
 
 

Beplantingsplan 
 
Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het 
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en 
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een 
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en 
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de 
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een 
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor 
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland 
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een 
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels. 
 
 
Beplantingsplan voor een erfsingel.     
     
Schematische doorsnede van een erfsingel: 
     
Sloot Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4 Rij 5 Vrije ruimte Bebouwing 
 
    
• De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.  
• De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter. 
• Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant    
• De erfsingel is minimaal 6 meter breed. 
    
 

Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% haagbeuk Carpinus betulus 60 - 100 verdraagd schaduw 
10% winterlinde Tilia cordata 80 - 100 heeft licht nodig 

10% eik Quercus robur 80 – 120 verdraagd lichte schaduw 
5% veldesdoorn Acer campestre 60 – 100 struikvormige boom 
10% els Alnus glutinosa 80 - 100 snelle groeier 
10% gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80 - 100 verdraagd schaduw 

  
 
 
 
 
 
    



 Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% rode kornoelje Cornus sanguinea 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% gele kornoelje Cornus mas 50 - 80 verdraagd schaduw 

5% gewone liguster Ligustrum vulgare 60 - 100 houdt ’s winters lang 
blad 

10% Hazelaar Corylus avellana 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% vogelkers Prunnus padus 50 - 80 wordt boom met 

bloemen 
5% Kardinaalmuts Euonymus 

europaea 
60 - 100 zonnige standplaats 

5% Hondsroos Rosa canina 50 - 80 zonnige standplaats 

5% gelderse roos Viburnum opulus 50 - 80 zonnige standplaats 
5% wegedoorn Rhamnus 

cartharticus 
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond 

    
     
• Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van 

de zelfde soort.  
• Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden. 
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6.12 Watertoets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



datum 8-2-2017
dossiercode    20170208-37-14591

Geachte heer/mevrouw V.H. van 't Erve,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.



2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de
normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het
watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende
maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de
bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 4850
m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel
compensatie toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het
streefpeil.

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied



verschillen.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening
van aan te leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een
verhard oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een
verhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te
worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde
peilgebied zijn of eventueel benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van
het plan. De reeds aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is
het nodig om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U
kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake
is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is
de bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij
maatgevende gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te
bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het
waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite  www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient dan voorzien te zijn van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter.

Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen breder dan 24 meter is varend onderhoud



een mogelijkheid. Bij bruggen is de minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 3,00
meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra kosten alleen goed onderbouwd gekozen
worden voor varend onderhoud.

In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor
de berging van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden
blijft. Gemeenten zullen hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levenduur te hebben als de beschoeiing
zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.

Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende
water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog
op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarde(n)
 Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige
functies is niet wenselijk.

De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt
dat herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.

In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van
droogte, om wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.

In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:

● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit



Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.

Uitgangspunt
 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de
dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig
beïnvloed door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient
water met een hogere kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende
watercirculatie.Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van
wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor
verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het
waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen
worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water.
Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij
wordt rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van
duurzame oevers, het acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een
helling van 1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie
kan lokaal een steiler talud worden toegepast. Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen
hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.

Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.

Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend.
Deze zijn bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en
water voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.

Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een
vuilrooster noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark
mogelijk is.

Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte
tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen
noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 -
2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.



UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden,
zuiveren'.Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap.

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter
compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het
afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend
hemelwater dat niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is
worden afgevoerd via een (in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt
gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt
plaats op basis van expert-judgement.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________



Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
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