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Bijlage 1 Situatietekening 
 
 
In deze bijlage zijn de volgende tekeningen weergegeven: 
 
 

 Situatietekening 
 

 Stadsplattegrond tekening 
 

 Plattegrond terrein met aangegeven de wijziging (13023-S000) 
 
 













Uitbreiding FU20 Coffee Plaza 
 
Omschrijving van de uitbreiding: 
Het restaurant in het gebouw FU20 (Coffee Plaza) wordt aan de zuidzijde uitgebreid. 
Op de situatietekening B000 is de locatie aangegeven. De functie van de ruimte is evenals het 
restaurant een bijeenkomstfunctie. 
 
De technische installatie voor de uitbreiding bevindt zich op het dak en bestaat uit een 
luchtbehandelingskast en een klimaatunit. De klimaatunit is een warmtepomp die met behulp 
van de buitenlucht kan koelen en verwarmen. De bestaande CV-installatie zorgt voor 
eventuele aanvullende verwarmingscapaciteit.  
Het platte dak van de uitbreiding wordt voorzien van ca. 25m2 zonnepanelen. 
 
Milieugevolgen: 
De vestiging van Jacobs Douwe Egberts NL aan de Vleutensevaart te Utrecht is een type B 
inrichting onder het activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften voor het geluid en de 
geuremissie. De uitbreiding voldoet volledig aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit 
(barim en rarim) en blijft binnen de maatwerkvoorschriften. 
Per milieuaspect zijn de belangrijkste milieubelasting van de uitbreiding weergegeven. 
 
Lucht: 
De functie van de uitbreiding is een bijeenkomstgebouw en hier komen geen relevante 
emissies naar de lucht bij vrij. Dit milieuaspect is dan ook niet relevant. 
  
Geur: 
De keuken bij het restaurant bevindt zich aan de noordzijde van FU20 en wordt niet 
uitgebreid, er treedt dan ook geen extra geuremissie op bij deze uitbreiding. 
Dit milieuaspect is dan ook niet relevant. 
 
Water: 
Er wordt geen water toegepast en/of er komt geen afvalwater vrij.  
Het hemelwater van het dak wordt, gescheiden van het interne vuilwaterriool, aangeboden aan 
het interne hoofdriool op het terrein. 
 
Afvalstoffen: 
Er ontstaan geen nieuwe of extra afvalstoffen. 
 
Gevaarlijke stoffen: 
Er worden geen gevaarlijke stoffen toegepast. 
 
Geluid: 
De enige geluidsbron die ontstaat is het geluid afkomstig van de technische installatie op het 
dak van de uitbreiding. De geluidsbron van de klimaatunit is volgens opgave van de 
leverancier maximaal 57 dB(A) op 1 meter en de aanzuig en afvoer van de LBK wordt 
zodanig gedempt dat de geluidsbron ook minimaal is.  
Deze geluidsbronnen hebben een bedrijfsduur van 100% in de dagperiode, 50% in de 
avondperiode en 0% in de nachtperiode. 
Hiermee is de geluidsbijdrage ten gevolge van de uitbreiding op de totale geluidsbelasting van 
de inrichting nihil. 
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Energie: 
Voor de uitbreiding is een EPG (Energie Prestatienorm Gebouwen) berekening uitgevoerd en 
bij de aanvraag van de omgevingsvergunning gevoegd, de EPC-norm voor de bijeenkomst 
functie is 1,1. 
Energiebesparende maatregelen die worden uitgevoerd bij de uitbreiding zijn o.a.: 

- LED-verlichting 
- Daglichtregeling 
- Aanwezigheid schakeling  
- Warmteterugwinning in LB-kasten. 
- Warmtepomp voor koelen en verwarmen uit de omgevingslucht 
- Toepassen van zonnewarmtewerend glas met een isolatiewaarde van 1,0W/(m2.K) 
- Zonnepanelen op plat dak van ca. 25m2 

 
Bodem: 
Voor de bouw van het gebouw is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, deze 
resultaten worden bij de aanvraag omgevingsvergunning gevoegd. 
Er zijn geen risico’s op bodemverontreinigingen en daarvoor geen bodem beschermende 
voorzieningen opgenomen. 
  
Externe veiligheid: 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn ook de voorzieningen voor brandveiligheid 
opgenomen ten behoeve van de gebruiksvergunning. Verder hebben de wijzigingen geen 
negatieve effecten op de externe veiligheid. 
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Tekeningen tbv melding uitbreiding FU20 Coffee Plaza 

Het bestand “Tekeningen_Project.pdf” bevatten de volgende tekeningen. 

Volgnr. Tekening nr.  Omschrijving Revisie 
01 - Locatie Jacobs Douwe Egberts NL aug-2015 
02 B000 Situatie tekening 28-08-2015 
03 B100 Plattegrond begane grond en dak 28-08-2015 
04 B200 Gevels, Doorsnede & principedetails 28-08-2015 
05 - 3D-impressies van de uitbreiding 28-08-2015 
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Van: @rudutrecht.nl>
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 11:03
Aan:
Onderwerp: FW: Verplaatsen gasflessenopslag DE Utrecht
Bijlagen: image002.png; Overzicht opslag gasflessen Utrecht (18-12-2015).docx

 
 

Van:  @JDEcoffee.com> 
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 10:52 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: Verplaatsen gasflessenopslag DE Utrecht  
  
Hallo   

) van R&D begeleidt jou dan ter plaatse, hij weet ervan. 
  
Op de tekening die je hebt gekregen staan de gassen en de opstelling aangegeven. 
Hieronder even een snapshot van de tekening, waarop je kun zien dat de flessen die tegen de muur staan zijn 
aangesloten en daar tegenover de voorraden. 
De soorten gas staan er ook bij. 
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Verder geef ik in bijgevoegd overzicht ook de andere locaties van de opslagplaatsen van gasflessen. 
Ik hoop je hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  

 

  
 

FMN | Environmental Services 
  

@JDEcoffee.com 
M: +31  
P: +31  
  
Leeuwarderweg 1 
8501 ZD Joure 
The Netherlands 
  
www.jacobsdouweegberts.com 
  

JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. 
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Van:  @rudutrecht.nl]  
Verzonden: vrijdag 18 december 2015 9:11 
Aan  
Onderwerp: Re: Verplaatsen gasflessenopslag DE Utrecht 
  
Hallo   
  
Wil je mij nog een lijst sturen van de opgeslagen gassen, het aantal flessen dat aangesloten wordt en wat 
en elke niet (als reserve). Ik wil toch gaan kijken ter plaatse. In principe kan ik maandagochtend vanuit 
Utrecht CS naar DE fietsen. Dan ben ik er om ca. 8.30‐8.45 uur. Wie kan mij e.e.a. laten zien? Ik zet de 
vraag ook uit bij de Brandweer.   
  
Vraag: is het de enigste opslagplek voor gassen op de site?      
  
Mvg 
  

 
RudUtrecht 

Van:  @JDEcoffee.com> 
Verzonden: donderdag 17 december 2015 16:04 
Aan:   
Onderwerp: Verplaatsen gasflessenopslag  
  
Beste  , 
Tijdens het controlebezoek heb ik aan   advies gevraagd over het verplaatsen van een deel van de 
gasflessenopslag bij R&D. 
De heer   gaf aan dat hij dit al besproken heeft met jou. 
  
Hierbij stel ik de vraag opnieuw aan jou en wil dit graag toelichten. 
Ivm het wijzigen van de lege pallets aanvoer bij de palletiseerafdeling op de begane grond van FU14 moeten twee 
gaskluizen wijken. 
Hiervoor zoeken wij een geschikte locatie. 
De gasflessen die in de kluis zitten zijn tbv de laboratoriums van R&D en zijn aangesloten. 
Om de aansluitleidingen zo kort mogelijk te houden is de locatie gekozen in FU40. 
Op bijgevoegde tekeningen is de locatie aangegeven. 
  
De gaskluis met de brandbare gassen wordt in stand gehouden, dit is de ruimte FU14.0.B.34. 
Alleen de inerte gassen worden in een separate kluis opgeslagen in FU40, zie bijgevoegde tekening. 
Aangezien wij geen alternatieve geschikte locatie kunnen vinden lijkt ons dit de juiste locatie. 
  
Deze nieuw te bouwen kluis moet voldoen aan de PGS15 volgens het activiteitenbesluit. 
Echter kunnen wij niet geheel voldoen aan de eis uit voorschrift 6.2.18 van de PGS15 dat ten minste één wand een 
buitenmuur moet zijn met ten minste één deur. 
Wel wordt de mogelijkheid gegeven om brandveiligheidsopslagkast inpandig op de begane grond te plaatsen, 
waarbij zich binnen 5 meter een buitendeur moet bevinden. 
Aan dit criterium voldoet de opslag. Verder wordt aan alle eisen voldaan. 
De opslagkluis wordt rondom uitgevoerd met een WBDBO 60. 
De enige afwijking t.o.v. de PGS15 hfdst 6 is dan nog dat het geen brandveiligheidsopslagkast (NEN‐EN‐14470‐2) is, 
maar een inpandige kluis. 
  
Ik hoop dat je op korte termijn hierop kan reageren aangezien wij al in de ontwerpfase zitten en de locatie van de 
kluis zeer belangrijk is. 
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Wij zullen dit in de formele fase met een melding activiteitenbesluit indienen. 
Indien je meer info nodig hebt hoor ik het graag. 
  
PS. De contactpersoon van JDE bij de brandweer is  . 
  
Met vriendelijke groeten, 
  

 

  
 

FMN | Environmental Services 
  

@JDEcoffee.com 
M: +31  
P: +31  
  
Leeuwarderweg 1 
8501 ZD Joure 
The Netherlands 
  
www.jacobsdouweegberts.com 
  

JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. 
  
  

This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient 
you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this 
transmission. The information in this transmission may be confidential and/or privileged. If you received 
this transmission in an error, please notify the sender immediately and delete this transmission including 
any attachments.  

This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient 
you should not read, disclose, copy, circulate or in any other way use the information contained in this 
transmission. The information in this transmission may be confidential and/or privileged. If you received 
this transmission in an error, please notify the sender immediately and delete this transmission including 
any attachments.  
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Nr
. 

Locatie Stoffen in opslag ADR klasse Wijze van opslag Max. opslag Getroffen voorzieningen 

1 FU.3 (buiten) • Acetyleen 
• Zuurstof 
• Argon 
• butaan 

2.1 
2.2 

Gasflessen  • Gescheiden afgesloten ruimtes 
(ADR2.1 en 2.2) 

• Muren van steen 
• Gasflessen met kettingen geborgd 

(ook buiten de gasflessen opslag) 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Blusmiddelen 

2 FU.26 buiten • CO2 blusgas 2 Gasflessen 
 
 

6 stuks van 50 ltr 
 

• Buitenopslag 
• Gasflessen met kettingen aan muur 

bevestigd 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Aanrijdbeveiliging 

3 FU.14.0.B.34 
 

• Waterstof 2.1 
 

Gasflessen 
 

4 stuks van 50 ltr.  
 

• Gescheiden afgesloten ruimte met 
deur naar buiten 

• Muren van steen 
• Gasflessen met kettingen aan muur 

bevestigd 
• Voorzien van sprinkler 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Blusmiddelen 

4 FU.40 
inpandig 

• Argon 
• Helium 
• Koolzuur 
• Stikstof 
• Lachgas 

2.2 
 

Gasflessen 
Mobiele tankjes 

Argon 2 x 50 ltr. 
Helium 3 x 50 ltr 
Koolzuur 2 x 50 ltr 
Stikstof 4 x 50 ltr 
Stikstof vloeibaar 4 x 120 ltr. 
  1 x 240 ltr 
Lachgas 2 x 10 ltr. 

• Kluis met WBDBO 60 
• Gasflessen vast met kettingen 
• Gasflessen voorzien van etiketten 
• Ventialtie 
• Blusmiddelen 
• Ventialtie 

 
 
 



Beschrijving van de uitbreiding productiecapaciteit 
 
Omschrijving van de uitbreiding: 
De productiecapaciteit wordt uitgebreid met 20.000 ton per jaar, hiermee gaat de totale 
maximale productiecapaciteit van Jacobs Douwe Egberts NL te Utrecht naar 90.000 ton 
gebrande koffie per jaar. De toename van de productie komt voornamelijk uit een toename 
van de productie van de vacuüm verpakte koffieproducten. De verdeling van de productie 
over de belangrijkste producten wordt dan: 

- Vacuüm verpakking 65.000 ton/jaar 
- Senseo verpakking 25.000 ton/jaar 

 
Deze capaciteitsuitbreiding kan met de huidige 5 koffieroosters worden gerealiseerd. Het 
aantal molens wordt uitgebreid met 1 stuks t.b.v. de Senseoproductie. Het aantal 
vacuümverpakkingsmachines in het gebouw FU12 wordt uitgebreid naar maximaal 12 stuks 
en het aantal Senseoverpakkingsmachines in het gebouw FU27 naar ook maximaal 12 stuks.  
De verpakkingslijnen voor de productie van de Soft-packs (gemeld in 2011) en de cappuccino 
en choco verpakkingslijnen (gemeld in 2008), gaan plaatsmaken voor de 
vacuümverpakkingslijnen.  
De utilities, zoals perslucht en stikstof, hebben voldoende capaciteit en hoeven niet te worden 
uitgebreid. 
Het productieproces en de aard van de werkzaamheden is verdere ongewijzigd gebleven. 
 
Ten gevolge van de uitbreiding zal het aantal vervoersbewegingen evenredig gaan toenemen. 
 
De bedrijfstijden waarvoor vergunning is verleend blijft ongewijzigd op 24 uur per dag en 7 
dagen per week. 
 
Het aantal kantoorpersoneel neemt toe met ca. 250 medewerkers. Door het toepassen van het 
“flex”-werken kunnen meer werkplekken per m2 worden gerealiseerd, waardoor er geen 
uitbreiding van de kantoren nodig zijn.  
 
De gebouwen aan de overkant van de Vleutensevaart, namelijk FU22, FU38 en het 
parkeerdek zijn verkocht. Hierbij is FU22 en een deel van het parkeerdek terug gehuurd.  
Het gebruik van FU22 en het parkeerdek behoort dus nog wel tot de inrichting. Alleen het 
gebouw FU38 maakt niet meer deel uit van de inrichting. 
 
Milieugevolgen: 
De vestiging van Jacobs Douwe Egberts NL aan de Vleutensevaart te Utrecht is een type B 
inrichting onder het activiteitenbesluit met maatwerkvoorschriften voor het geluid en de 
geuremissie.  
Bij de uitbreiding naar 90.000 ton is getoetst of de inrichting nog steeds een type B inrichting 
is gebleven. In de Richtlijn Industriële Emissies (RIE), die in de plaats is gekomen van de 
IPPC, wordt in bijlage 1 onder 6.4 b een inrichting die uitsluitend plantaardige grondstoffen 
met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag produceert aangewezen als een 
IPPC-installatie. In het geval de inrichting een IPPC-installatie bevat wordt de inrichting 
volgens het activiteitenbesluit ingedeeld als een type C inrichting.  
Met de uitbreiding naar 90.000 ton wordt de maximale productie (90.000/365) 247 ton/dag, 
waarmee aangetoond is dat de inrichting nog steeds als een type B inrichting onder het 
activiteitenbesluit blijft vallen. 
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 De uitbreiding voldoet volledig aan de voorschriften uit het activiteitenbesluit (barim en 
rarim) en blijft voor wat betreft het geluid binnen het afgegeven maatwerkvoorschrift. Voor 
het aspect geur wordt niet meer voldaan aan het maatwerkvoorschrift 4.4. Er wordt dan ook 
met deze melding verzocht om dit maatwerkvoorschrift aan te passen aan de gevraagde 
capaciteitsuitbreiding met bijbehorende geuremissie. In het bijgevoegde geuronderzoek wordt 
aangetoond dat de geurhinder binnen de gestelde grenzen blijft, zoals afgesproken in het 
geurbeleid van de gemeente. 
 
Per milieuaspect is hierna de milieubelasting van de uitbreiding aangegeven. 
 
Lucht: 
De emissiepunten van de cappuccino-, choco- en soft-packs lijnen komen te vervallen en 
hiervoor in de plaats komen er emissiepunten van de vacuümpompen van de bijgeplaatste 
vacuümverpakkingslijnen op het gebouw FU12. De emissie hiervan is voornamelijk geur en is 
meegenomen in het geuronderzoek. 
De jaarvrachten aan emissies (stof, VOS) zullen evenredig met de capaciteitstoename gaan 
toenemen, echter de emissie concentraties blijven onveranderd. 
 
Geur: 
Door het adviesbureau Witteveen & Bos is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de 
capaciteitsuitbreiding op de geuremissie, waarbij de geursituatie rond de inrichting van Jacobs 
Douwe Egberts in beeld is gebracht en getoetst aan het bestaande geurbeleid en aan BBT 
(Beste Beschikbare Techniek). Het rapport UT584-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 van 
het uitgevoerde geuronderzoek is bij de melding gevoegd. Witteveen & Bos concludeert 
hierin dat de aangevraagde capaciteitsuitbreiding voldoet aan het aanvaardbare 
geurhinderniveau en tevens voldoen aan BBT. 
 
Water: 
De hoeveelheid gebruikt leidingwater neemt alleen t.b.v. het koffieroostproces evenredig toe, 
voor de rest wordt er nagenoeg geen water gebruikt. De hoeveelheid afvalwater zal niet gaan 
toenemen omdat het water t.b.v. het roostproces in zijn geheel verdampt en via de schoorsteen 
wordt afgevoerd. 
 
Afvalstoffen: 
Het soort afval zal niet wijzigen alleen de hoeveelheid zal met de capaciteit gaan toenemen, 
waarbij de toename procentueel minder zal zijn dan de capaciteitsuitbreiding. Dit komt 
doordat de uitbreiding voornamelijk in de vacuümproductie zit en de hoeveelheid 
verpakkingsmateriaal per ton koffie bij de vacuümverpakking kleiner is dan bij de 
senseoverpakking. Het afval van de creamerafdeling (cappuccino en choco) komt in zijn 
geheel te vervallen. 
 
Gevaarlijke stoffen: 
Er worden geen gevaarlijke stoffen toegepast t.b.v. de uitbreiding. 
 
Geluid: 
Er zijn geen nieuwe geluidsbronnen voorzien, alleen de mobiele geluidsbronnen ten gevolgen 
van de vervoersbewegingen is toegenomen. De akoestische consequenties zijn door WNP 
inzichtelijk gemaakt in de bijgevoegde akoestische notitie 21510100.N03 d.d. 3 december 
2015. Uit het onderzoek blijkt dat de uitbreiding binnen de geldende maatwerkvoorschriften 
kan worden gerealiseerd.  
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Energie: 
De koffiefabriek van Jacobs Douwe Egberts heeft zich geconformeerd aan de 3e generatie 
Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3). De wijzigingen vallen volledig binnen de 
werkingsfeer van dit convenant, waarmee een optimale aandacht voor het efficiënt omgaan 
met energie is gewaarborgd. De capaciteitsuitbreiding heeft een positieve invloed op de 
energie-efficiency, voornamelijk door minder stand-by tijden en minder start/stop verliezen. 
Ook de energie-intensievere verpakkingsproducten als de cappuccinoverpakkingen komen te 
vervallen. 
De absolute hoeveelheid benodigde energie zal echter toenemen. 

 
Bodem: 
De melding heeft geen invloed op de risico’s voor de bodem. 
  
Externe veiligheid: 
Ook de risico’s voor de externe veiligheid wijzigen niet.  
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1. INLEIDING 
 
Jacobs Douwe Egberts NL b.v. te Utrecht (verder: JDE Utrecht) heeft plannen om de pro-
ductie uit te breiden en doet hiervoor een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. 
Ten behoeve van deze melding dient de geursituatie rond JDE Utrecht in beeld te worden 
gebracht. De geuremissies zijn berekend op basis van de geuremissiekentallen uit de Bij-
zondere Regeling voor Koffiebranderijen uit de Nederlandse Emissierichtlijn lucht (NeR, 
[ref. 2.]). De geurbelasting van de omgeving is berekend met meest recente versie van het 
nieuw nationaal model voor de berekening van verspreiding van luchtverontreinigende stof-
fen. 
 
De aangevraagde situatie wordt getoetst aan het bestaande geurbeleid en aan BBT. Het 
onderhavige onderzoek betreft een actualisatie van het geuronderzoek voor JDE in 2010 
[ref. 1]. 
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2. PROCESBESCHRIJVING 
 

2.1. Aard van de inrichting 
 
De inrichting van JDE Utrecht omvat een koffiebranderij met bijbehorende kantoren ten be-
hoeve van de productieondersteuning, verkoop en Jacobs Douwe Egberts concernactivitei-
ten. Daarnaast zijn er laboratoria aanwezig voor chemisch en technisch onderzoek en 
werkplaatsen voor de technische dienst. 
 

2.2. Procesbeschrijving koffieproductie 
 
Het proces van de koffiebranderij heeft tot doel om vanuit de grondstof ruwe (groene) koffie 
het gereed product te bereiden en te verpakken. Het gehele proces kan worden ingedeeld 
in de volgende stappen: 
- aanvoer bulktransport ruwe koffie, tussenopslag, schonen en opslag in silotoren; 
- mêleren van ruwe koffie en roosten van koffie; 
- opslag in silotoren voor gebrande koffiebonen; 
- malen van de gebrande koffie; 
- verpakken van gemalen koffie; 
- afvoer van het gereed product. 
 
De producten die worden geproduceerd zijn onder andere gemalen vacuüm koffie en Sen-
seo. 
 
Bij de volgende processtappen is sprake van relevante geuremissie: 
- roosten en koelen koffiebonen; 
- malen van gebrande koffie; 
- verpakken van gemalen koffie. 
 
Deze processen worden hieronder nader toegelicht. 
 
Mêleren en roosten van koffie 
Belangrijkste installaties: 
- één afweeginstallatie bestaande uit 5 weegschalen; 
- vijf roostinstallaties; 
- één doppenpers en één reserve; 
- een silotoren ten behoeve van opslag ‘bonen gebrand’. 
 
Ten behoeve van het roosten wordt door de afweeginstallatie uit de silotoren een batch ru-
we koffie samengesteld. Deze batch wordt met behulp van pneumatisch transport naar één 
van de roostinstallaties getransporteerd. De transportlucht wordt door middel van doekfil-
ters van stof gescheiden en in de ruimte teruggevoerd. Het stof wordt afgevoerd. 
 
Het roosten (FU27) 
Er zijn 5 identieke roostsystemen (FU27). In het roostvat wordt de ruwe koffie met behulp 
van hete lucht in een bepaalde tijd geroost. De hete lucht wordt verkregen door in een for-
nuis lucht te verhitten door middel van verbranding van aardgas. Tijdens het roosten verlie-
zen de koffiebonen hun vliesjes (doppen) en veel vocht. De doppen worden afgevangen 
door het roostgas door roostgascyclonen te voeren. De doppen worden pneumatisch via 
één leiding naar een doppenpers afgevoerd. De transportlucht wordt via een dubbel uitge-
voerde cycloon van doppen gescheiden. De gereinigde transportlucht wordt naar buiten af-
gevoerd. De gescheiden doppen worden samengeperst in de doppenpers. Het geperste 
product wordt afgevoerd. Het roostgas wordt deels gerecirculeerd en het overige deel via 
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een katalytische naverbrander verbrand, waardoor de geuremissie wordt gereduceerd. De-
ze gassen worden via de schoorsteen (FU39) afgevoerd. Na het roosten wordt de koffie 
gekoeld met buitenlucht op een koelzeef. De koellucht wordt ontdaan van stof en vliesjes 
via de koelluchtcycloon. Stof en vliesjes gaan via de zelfde weg als de doppen bij het roos-
ten. De gereinigde koellucht wordt via de schoorsteen (FU39) afgevoerd. De gekoelde kof-
fie gaat daarna via een pneumatisch transportsysteem naar de ontsteners. De transport-
lucht wordt gereinigd via een cycloon en naar buiten afgevoerd. Ook op de ontsteners 
wordt lucht afgezogen. Deze wordt ook via een cycloon gereinigd en naar buiten afge-
voerd. De stenen worden afgevoerd. Vanuit de ontsteners gaat de gebrande koffie via 
pneumatisch transport naar de silotoren gebrande koffie (FU45). De transportlucht wordt 
via een doekfilter naar buiten afgevoerd. 
 
Het malen (FU12) 
Belangrijkste installaties: 
- twee bunkeropslagsystemen ten behoeve van opslag gemalen koffie; 
- afzuigsystemen maalgassen; 
- molens voor het malen van de gebrande koffiebonen; 
- transportsystemen: zowel pneumatisch- als kettingtransport; 
- ruimteafzuigsystemen. 
 
Vanuit de silotoren met gebrande bonen wordt de koffie gemengd in mengers en vervolg-
nes pneumatisch naar de molens getransporteerd. De transportlucht wordt van stof gerei-
nigd met behulp van een doekfilter en naar buiten (FU12) afgevoerd. 
 
Bij het malen worden de koffiebonen fijn gemalen tussen twee maalwalsen. Het malen 
vindt over een aantal walsen plaats, aflopend van grof naar fijn. De koffie wordt na het ma-
len naar de ontgasbunkeropslag getransporteerd. Vanuit de ontgasbunkeropslag wordt de 
gemalen koffie getransporteerd naar bufferbunkers welke boven de verpakkingsmachines 
zijn geplaatst. De transporten zijn pneumatisch. De ontluchting van de transportsystemen, 
de afzuiging van de molens en ontluchting van de ontgasbunkers zijn aangesloten op ver-
schillende stoffilters waar de afgezogen lucht wordt gereinigd van stof.  
 
De afgezogen luchtstromen van de molens worden via één centrale leiding naar de ver-
brandingsluchtventilatoren van de roosterinstallaties geleid, waar een deel van de lucht 
wordt gebruikt als verbrandingslucht en het resterende deel wordt via de schoorsteen 
(FU39) afgevoerd. Hierdoor wordt de geuruitstoot gereduceerd. De ontluchting van de ont-
gasbunkers wordt ook via de schoorsteen (FU39) afgevoerd. 
 
Het verpakken 
Belangrijkste installaties: 
- vacuüm verpakkingsmachines; 
- Senseo pads verpakkingsmachines. 
 
Vacuüm verpakkingsmachines (FU12) 
De gemalen koffie wordt vacuüm verpakt. Elke verpakkingsmachine heeft meerdere vacu-
umpompen. De afgeblazen lucht hiervan wordt naar buiten afgevoerd. Alle vacuümverpak-
kingen worden met krimpfolie tot verschillende colli’s geformeerd en naar de palletisers af-
gevoerd. 
 
Senseo pads verpakkingsmachines (FU27) 
De gemalen koffie wordt in pads geproduceerd. Tijdens het verpakken van de pads wordt 
stikstof toegevoegd. De Senseo verpakkingen worden in kartonnen dozen verpakt en naar 
de palletiseermachines (FU14) afgevoerd. 
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3. GEURBELEID EN VERGUNNINGSITUATIE 
 

3.1. Rijksbeleid 
 
Het Rijksbeleid inzake geur is vastgelegd in een brief van de minister van Volkshuisvesti-
ging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (d.d. 30 juni 1995, kenmerk LE/LV/AJS95.16B), 
die integraal is overgenomen in de NeR [ref. 2.]. 
 
Als algemeen uitgangspunt wordt sindsdien gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hin-
der. Als er geen hinder is, zijn maatregelen om emissies te voorkomen niet nodig. De mate 
van hinder kan onder andere worden bepaald via een klachtenregistratie of een Telefo-
nisch Leefsituatie Onderzoek (TLO). Als er wel sprake is van hinder, geldt dat de uitworp 
van geur dient te worden voorkomen, dan wel zoveel als redelijkerwijs mogelijk te worden 
beperkt (zie NeR). 
 
De mate van hinder die aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursor-
gaan. Daarbij wordt het effect van mogelijke hinderbestrijdingsmaatregelen afgewogen te-
gen de mate van resulterende resthinder en de aan de maatregelen verbonden kosten. In-
dien een bedrijfstakstudie is uitgevoerd, dient het bevoegd bestuursorgaan de resultaten 
hiervan, zoals weergegeven in de Bijzondere Regelingen van de NeR, rekening te houden. 
In de Bijzondere Regelingen is op basis van overleg tussen de Rijksoverheid en het be-
drijfsleven op brancheniveau aangegeven welk effect met specifieke maatregelen kan wor-
den bewerkstelligd. Voor koffiebranderijen is een brancheonderzoek uitgevoerd [ref. 3.]. De 
Bijzondere Regeling koffiebranderijen uit de NeR is een samenvatting van het brancheon-
derzoek, deze wordt in paragraaf 3.2 beschreven. 
 
Ook de Europese Commissie organiseert de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten 
en de betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken, de daarmee samen-
hangende controlevoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied. Het resultaat daarvan 
is terug te vinden in de BREF's - de BBT referentie documenten. Voor de voedingsmidde-
lenindustrie en de zuivelindustrie is in augustus 2006 [ref. 4.] een BREF verschenen. Het 
resultaat daarvan voor de koffiebranche is in paragraaf 3.3 van voorliggend rapport be-
schreven. 
 

3.2. Bijzondere Regeling B7 - Koffiebranderijen 
 
In de Bijzondere Regeling voor koffiebranderijen in de NeR staan de resultaten van het 
brancheonderzoek geur voor koffiebranderijen vermeld. Ten aanzien van de geuremissie 
worden emissiefactoren in geureenheden (ge) per ton ongebrande bonen gegeven. 
 
Voor bestaande installaties wordt vervolgens gesteld dat een immissieconcentratie van 
7 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van geurgevoelige objecten niet mag worden over-
schreden. Deze waarde geldt als het aanvaardbare hinderniveau. De geurverspreiding 
wordt berekend met het geldende Nationaal Model. Hierbij plaatst Witteveen+Bos de kant-
tekening dat de verspreidingsberekeningen ten behoeve van het brancheonderzoek zijn 
uitgevoerd met het toenmalig geldende LTFD-Model, terwijl thans het Nieuw Nationaal Mo-
del van kracht is. 
 
Indien 7 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van geurgevoelige objecten wordt overschre-
den, dan moeten geurbeperkende maatregelen worden getroffen. Hiervoor komen de 
maatregelen die zijn weergegeven in tabel 3.1 in aanmerking. 
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Tabel 3.1. Overzicht geurreducerende maatregelen (in volgorde van prioriteit) 

maatregel criteria 

1. schoorsteenverhoging toepasbaar bij alle afgassen 

2. katalytisch naverbranden afgassen brander  

3. recirculatie afgassen brander bij renovatie of vervanging installatie 

4. behandeling van afgassen van malen en ontgassen door mid-

del van verbranding gecombineerd met lozingspuntverhoging 

of biofiltratie 

biofiltratie bij grote koffiebranderijen met ruimte en 

continu proces 

 
In nieuwe situaties zal het aanvaardbare niveau lager zijn dan 7 ge/m3 als 98-percentiel. 
Het brancheonderzoek adviseert om in die nieuwe situaties voldoende afstand tussen de 
koffiebranderij en de woningen in acht te nemen. In het ‘groene boekje’ [ref. 6.] wordt voor 
het aspect geur bij koffiebranderijen een afstand van minimaal 500 m tot geurgevoelige ob-
jecten aangehouden. 
 
De Bijzonder Regeling  heeft betrekking op activiteiten waarvoor afdeling 3.6 Voedingsmid-
delen van het Activiteitenbesluit geldt. De activiteit ‘industrieel bewerken en vervaardigen 
van voedingsmiddelen' geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid per maatwerkbesluit na-
dere voorschriften te stellen indien het aanvaardbaar hinderniveau voor geur wordt over-
schreden. Bij het opstellen van dit maatwerkbesluit kan aangesloten worden bij deze bij-
zondere regeling. Voor JDE Utrecht heeft de gemeente Utrecht een afwijkend (strenger) 
toetsingskader vastgesteld. Zie paragraaf 3.4. 
 

3.3. Resultaat BREF Food, Drink and Milk Industries 
 
De IPPC-richtlijn [ref. 5.] verplicht de lidstaten van de EU om bedrijven met een relatief ho-
ge milieubelasting te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste 
beschikbare technieken (BBT). De activiteiten van JDE Utrecht worden genoemd in de bij-
lage van de IPPC, onder categorie 6,5 onder b. Dit betreft echter installaties met een capa-
citeit van 300 ton eindproduct per dag of meer. Ook bij de geplande productie-uitbreiding 
blijft de capaciteit van JDE onder deze drempelwaarde, zodat de IPPC niet van toepassing 
is. 
 
In Nederland is de IPPC- richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) geïmplementeerd. Om de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken te bevorde-
ren, worden door de Europese Commissie zogenaamde BREF's - de BBT referentie docu-
menten - uitgegeven. Voor de voedingsmiddelenindustrie en de zuivelindustrie is in augus-
tus 2006 [ref. 4.] een BREF verschenen. Inmiddels is in 2014 gestart met een herziening 
van de BREF FDM. In 2016 wordt de oplevering van de herziene versie verwacht. 
 
Hoewel JDE Utrecht niet onder de IPPC-richtlijn valt, kan de BREF FDM door het bevoegd 
gezag worden gebruikt als achtergronddocument bij de afweging voor BBT. 
 
In paragraaf 5.1.5 van de BREF FDM worden algemene BAT-maatregelen beschreven ter 
voorkoming en beperking van emissies naar de lucht in de voedingsmiddelen- en zuivelin-
dustrie: 
1. apply and maintain an air emissions control strategy (see Section 4.4.1) incorporating: 

× definition of the problem (see Sections 4.4.1.1 and 4.4.1.1.1); 
× an inventory of site emissions, including, e.g. abnormal operation (see Sections 

4.4.1.2 and 4.4.1.2.1); 
× measuring the major emissions (see Sections 4.4.1.3 and 4.4.1.3.1); 
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× assessing and selecting the air emission control techniques (see Section 4.4.1.4); 
2. collect waste gases, odours and dusts at source (see Section 4.4.3.2) and duct them to 

the treatment or abatement equipment (see Section 4.4.3.3); 
3. optimise the start-up and shut-down procedures for the air emission abatement equip-

ment to ensure that it is always operating effectively at all of the times when abatement 
is required (see Sections 4.4.3.1); 

4. unless specified otherwise, where process-integrated BAT which minimise air emis-
sions by the selection and use of substances and the application of techniques do not 
achieve emission levels of 5-20 mg/Nm3 for dry dust, 35-60 mg/Nm3 for wet/sticky dust 
and < 50 mg/Nm3 TOC, to achieve these levels by applying abatement techniques. This 
document does not specifically consider emissions from combustion power plants in 
FDM installations and these levels are, therefore, not intended to represent BAT asso-
ciated emission levels from those combustion plants. Some air abatement techniques 
are described in Sections 4.4 to 4.4.3.12; 

5. where process-integrated BAT do not eliminate odour nuisance, apply abatement tech-
niques. Many of the techniques described in Section 4.4 are applicable to odour 
abatement. 

In paragraaf 5.2.8 van het BREF-document zijn aanvullende BAT-maatregelen beschreven 
specifiek voor de koffiebranche. Als BAT wordt het volgende beschouwd: 
1. when roasting coffee, recirculate air from the roaster back into the roaster (see Section 

4.7.8.4.1); 
2. when roasting coffee, where process-integrated BAT which minimise air emissions by 

the selection and use of substances and the application of techniques do not achieve 
emission levels of 5-20 mg/Nm3 for dry dust; < 50 mg/Nm3 TOC for light roasted coffee 
(this level is more difficult to achieve as the darkness of roasting is increased, see Sec-
tion 3.2.39.2); to achieve these levels by applying abatement techniques. Some air 
abatement techniques are described in Sections 4.4 to 4.4.3.12. Emission levels for 
NOx were provided too late for full verification by the TWG, these are reported in Sec-
tion 7.5 of the Concluding remarks chapter. 

 
3.4. Geurbeleid gemeente Utrecht betreffende JDE Utrecht 

 
Op 1 februari 2005 heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht geurbeleid (im-
missienormen) voor JDE Utrecht vastgesteld door de ‘Geurnota Douwe Egberts’ d.d. 29 ju-
ni 2004. Met dit beleid wordt de nu geldende immissienorm voor JDE Utrecht opgenomen 
in de bestemmingsplannen van omliggende woonwijken. 
 
Op 7 februari 2006 is een ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ door (destijds) Sara Lee 
en de gemeente Utrecht ondertekend, waarin onder andere de milieurechten met betrek-
king tot geur van de koffiefabriek in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling rondom de koffie-
fabriek bestuursrechtelijk zijn vastgelegd. De geurnorm die daarbij is vastgelegd is 
4,8 ge/m3 als 98-percentiel bij aaneengesloten woonbebouwing. 
 
Vanaf 1 januari 2013 is voor JDE Utrecht het Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-
lieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing. In dit besluit zijn algemene regels opgeno-
men met het doel de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Naast 
de voorschriften met een rechtstreekse werking zijn door de gemeente Utrecht aanvullende 
maatwerkvoorschriften opgenomen, onder andere vanwege de emissie van geur. Op 23 
april 2013 is door de gemeente Utrecht de Beschikking maatwerkvoorschriften afgegeven 
voor JDE Utrecht. In deze beschikking zijn de volgende voorschriften opgenomen, voor zo-
ver deze betrekking hebben op geur: 
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4.1 Vergunninghoudster is in het bezit van een overzicht van alle emissiepunten van (in 
ieder geval) stof, geur, en NOx naar de lucht. 
Per emissiepunt wordt geregistreerd: 

- aanduiding geëmitteerde stof; 
- maximale vracht en concentratie van de geëmiteerde stof; 
- aanwezigheid en type emissiebeperkende voorziening; 
- controle en onderhoud emissiebeperkende voorziening. 

 
4.2 Eén keer per jaar wordt het overzicht in het milieulogboek bijgewerkt met actuele 

meetgegevens. 
 
4.3 De totale emissie (FID) van onverbrande koolwaterstoffen (VOS) uit een koffiebran-

der bedraagt niet meer dan 150 mg C/nm3. 
 
4.4 De totale geurvracht bedraagt niet meer dan 14,42·1012 geureenheden gedurende 

een voortschrijdende periode van 12 maanden, waarbij de productie niet meer mag 
bedragen dan 70.000 ton gebrande bonen per voortschrijdende periode van 12 
maanden. De gerealiseerde productie wordt per accounting periode van Douwe Eg-
berts Nederland B.V. (12 accounting periodes per boekjaar) geregistreerd. 

 
4.5 Eenmaal per 5 jaar overlegt Douwe Egberts Nederland B.V. een verslag van onder-

zoek naar technische mogelijkheden ter vermindering van de geurvracht aan de ge-
meente, team Vergunningen van de afdeling Vergunningen. Van elke techniek die 
redelijkerwijs bruikbaar is voor de vermindering van de geurvracht in een koffiefa-
briek, wordt onderzocht en gerapporteerd in hoeverre deze toepasbaar is in de kof-
fiefabriek Utrecht. Het onderzoeksrapport wordt met de gemeente besproken, waarbij 
BBT in acht wordt genomen. 

 
4.6 Ieder jaar worden de afgassen van de roosters tenminste één maal gecontroleerd 

door het uitvoeren van geuremissiemetingen onder representatieve productieom-
standigheden, overeenkomstig de door de NER daaraan gestelde eisen, normen en 
certificaten volgens hoofdstuk 3.7. Tussen twee metingen liggen tenminste 10 maan-
den. 

 
4.7 De overige relevante (proces)parameters van de meting als bedoeld in voorschrift 

3.61 worden (per koffierooster) in het milieulogboek geregistreerd, te weten geure-
missie per uur, brandertijden, soort koffie, uurroostercapaciteit, temperatuur naver-
brander, katalysatorconditie (leeftijd katalysatormateriaal, veroudering en vergifti-
ging). 

 
4.8 Dagelijks worden de brandertijden per rooster geregistreerd. 
 
4.9 Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijziging van 

de procesvoering of een bepaald klachtenpatroon, kan een geuremissiemeting wor-
den verlangd, om te kunnen aantonen of wordt voldaan aan het gestelde in voor-
schrift 4.4. Een exemplaar van het rapport wordt aan het hoofd van de Afdeling Toe-
zicht en Handhaving, Bebouwde Omgeving, overgelegd. 

 

                                                                                       

 
1
 Hier wordt hoogst waarschijnlijk voorschrift 4.6 bedoeld. 
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In de considerans bij deze beschikking is opgenomen dat de maximale emissie (zoals op-
genomen in voorschrift 4.4) overeenkomt met een immissienorm van 4,8 ge/m3 als 98-
percentiel bij aaneengesloten (woon)bebouwing1. In de voorschriften is een emissienorm 
op jaarbasis opgenomen omdat de geurproductie of emissie bij JDE Utrecht evenredig is 
met de koffieproductie per ton gebrande bonen en het met betrekking tot de beoordeling 
van de geurbelasting voor de omgeving efficiënter en administratief eenvoudiger is uit te 
gaan van registratiegegevens van de productie. 
  

                                                                                       

 
1
 Overeenkomend met het beschermingsniveau zoals vastgelegd in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 

februari 2006 is ondertekend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. 
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4. AANGEVRAAGDE SITUATIE 
 

4.1. Omschrijving van de uitbreiding 
 
De productiecapaciteit wordt uitgebreid met 20.000 ton per jaar, hiermee gaat de totale 
maximale productiecapaciteit van JDE naar 90.000 ton gebrande koffie per jaar. De toe-
name van de productie komt voornamelijk uit een toename van de productie van de vacu-
um verpakte koffieproducten. De verhouding Vacuüm/Senseo wordt in de aangevraagde si-
tuatie 65.000/25.000 ton per jaar. 
 
De verpakkingslijnen voor de productie van Soft-packs (gemeld in 2011) en de cappuccino 
en choco verpakkingslijnen (gemeld in 2008) gaan plaatsmaken voor de vacuümverpak-
kingslijnen. 
 

4.2. Capaciteit en bedrijfstijden 
 
De bedrijfstijd blijft ongewijzigd van maandag tot en met vrijdag van 00.00-24.00 uur (3-
ploegendienst: 6.240 uren per jaar) en indien nodig ook in de weekenden. Voor dit geuron-
derzoek zijn de emissie-uren verdeeld over maandag tot en met vrijdag tussen 00.00-24.00 
uur. 
 

4.3. Wijzigingen installaties en procesvoering 
 
De wijzigingen die plaatsvinden ten opzichte van het geuronderzoek uit 2010 bestaan 
voornamelijk uit de uitbreiding van de vacuümproductie. De huidige 5 koffieroosters hebben 
voldoende capaciteit om de uitbreiding te realiseren. In de aangevraagde situatie wordt het 
aantal molens uitgebreid met 1 stuks ten behoeve van Senseoproductie. In totaal zijn er 
dan 5 molens voor het malen van vacuüm en 6 voor Senseo. Ook de capaciteit van ver-
pakken van vacuüm en Senseo neemt toe. Het exacte aantal machines is op dit moment 
nog niet bekend. De emissies van deze vacuümmachines zullen echter vanuit dezelfde ge-
bouwen emitteren als in de bestaande situatie (maximaal 12 stuks vacuümverpakkingsma-
chines in FU12 en maximaal 12 stuks Senseoverpakkingsmachines in FU27). Daarom zijn 
in dit onderzoek dezelfde emissiepunten voor deze bronnen aangehouden als in het geur-
onderzoek 2010 met een geuremissie die toeneemt evenredig met de productie-uitbreiding. 
 

4.4. Geuremissies 
 
De geuremissies die vrijkomen bij de verschillende bronnen zijn bepaald op basis van de 
emissiekentallen uit de Bijzondere Regeling voor Koffiebranderijen uit de NeR [ref. 2.] (ver-
der: BR), aangevuld met resultaten van geurmetingen. 
 
Roosten en koelen 
Per jaar wordt 90.000 ton gebrande koffie geproduceerd. Het inbrandverlies is 13,5 %, zo-
dat voor deze productie 90.000 / (1-0,135) = 104.046 ton ruwe bonen wordt verwerkt. 
 
Er zijn 5 koffieroosters, elk met een eigen koeler, en elk met een capaciteit van 5,1 ton ge-
brande koffie per uur. De bedrijfsuren per rooster zijn derhalve 90.000 / (5 x 5,1) = 3.529 
uren per jaar. 
 
Conform de BR is het kental voor het roosten van koffiebonen 0,035·109 ge/ton ongebran-
de bonen bij recirculatie met katalytische naverbranding. Voor het koelen geldt een emis-
siekental van 0,03·109 ge/ton ongebrande bonen, bij luchtkoeling. 
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De geuremissie tijdens roosten is: (90.000 / 5 / 0,865) x (0,035·109 / 3.529) = 206.358.382 
ge/uur. 
 
De geuremissie tijdens koelen is: ((90.000 / 5 / 0,865) x (0,03·109 / 3.529) = 176.878.613 
ge/uur. 
 
De geuremissies van het branden en koelen vinden plaats via de 5 schoorstenen van 
FU39. De geuremissie van elk van de 5 roosters is 383.236.994 ge/uur = 106.455 ge/s. 
 
Malen en ontgassen 
Alle koffie wordt gemalen, ofwel door een van de 5 molens voor vacuümverpakte koffie of-
wel door een van de 6 Senseo-molens. 
 
Vacuüm 
Er wordt 65.000 ton koffie gemalen ten behoeve van de vacuümverpakte koffie. Per molen 
per jaar wordt er 65.000 / 5 = 13.000 ton gebrande koffie gemalen. De capaciteit per molen 
is 5 ton gebrande koffie per uur. De bedrijfsuren per molen zijn derhalve: 13.000 / 5 = 2.600 
uren per jaar. 
 
Conform de BR is het kental voor het malen en ontgassen 0,12·109 ge/ton ongebrande bo-
nen bij geforceerde ontgassing. Uit het brancheonderzoek [ref. 3.] is af te leiden dat de 
geuremissie van het malen circa 86 % bedraagt en van het ontgassen circa 14 % van de 
totale emissie van malen en ontgassen. 
 
Het maalgas wordt afgezogen en via de centrale maalgassenleiding naar de schoorsteen 
getransporteerd. Indien de branders in werking zijn wordt een deel van het maalgas als 
verbrandingslucht toegevoerd (12,5 % van het maalgasdebiet per rooster), waarbij de ver-
wachte geurreductie tenminste 75 % zal zijn. De overige 87,5 % van het maalgasdebiet 
wordt rechtstreeks via de schoorstenen geëmitteerd. Aangenomen wordt dat 95 % van de 
maalgassenemissie richting branders/schoorstenen wordt afgevoerd en dat 5 % van de 
geuremissie via de ruimteafzuiging van de molens (emissiepunten1 FU12-19 tot en met 
FU12-23) ontwijkt. 
 
De geuremissie die vrijkomt bij het malen van ‘vacuüm’ koffie is per molen:  
- 0,86 x (13.000 / 0,865) x (0,12·109 / 2.600) = 596.531.792 ge/h = 165.703 ge/s. 
 
Hiervan gaat 95 % richting branders (157.418 ge/s) en 5 % via de ruimteafzuiging van de 
molens (8.285 ge/s). 
 
De geuremissie die vrijkomt bij het ontgassen van ‘vacuüm’ koffie is: 
- 0,14 x (65.000 / 0,865) x (0,12·109 / 6.240) = 202.312.140 ge/h = 56.198 ge/s. 
 
De geuremissie van het ontgassen komt vrij bij de ontgasbunkers, de pakbunkers, de 
transportlijnen en de vacuümverpakkingsmachines. Aangenomen wordt dat 75 % van de 
geuremissie vrijkomt bij de ontgasbunkers (42.149 ge/s) en 25 % via de overige emissie-
punten (14.050 ge/s). De afgassen van de ontgasbunkers worden afgevoerd via de 
schoorstenen (8.430 ge/s per schoorsteen). De overige emissie via de emissiepunten van 
de vacuümverpakkingsmachines FU12-2, FU12-3, FU12-6, FU12-7, FU12-8, FU12-9 en 
FU12-10 en de emissiepunten van de afzuiging van de pakbunkers (FU12-59) en de afzui-
ging van de transportlijnen (FU12-58). Aangenomen wordt dat 50 % van de emissies vrij-

                                                                                       

 
1
 De nummers van de emissiepunten corresponderen met de notatie in de emissieregistratie en op het emissieschema. 
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komen bij de pakbunkers en de transportlijnen: 3.512 ge/s via FU12-58 en 3.512 ge/s via 
FU12-59. De overige 50 % komt vrij bij de vacuümpompen van de verpakkingsmachines 
0,50 x 14.050 ge/s / 7 = 1.004 ge/s per pomp. 
 
Senseo 
De Senseo-molens voor Senseo-koffie malen 25.000 ton gebrande koffie per jaar. Per mo-
len per jaar wordt er 25.000 / 6 = 4.167 ton gebrande koffie gemalen. De capaciteit per mo-
len is 1,5 ton per uur. De bedrijfsuren per Senseo-molen zijn derhalve 4.167 / 1,5 = 2.778 
uren per jaar. 
 
Conform de BR is het kental voor het malen en ontgassen 0,12·109 ge/ton ongebrande bo-
nen bij geforceerde ontgassing. Net als bij vacuüm wordt dit gesplitst in 14 % ontgassen en 
86 % maalemissies. 
 
Ook het maalgas van de Senseo-molens wordt afgevoerd richting de schoorstenen. Indien 
de branders in werking zijn wordt een deel van het maalgas als verbrandingslucht toege-
voerd (12,5 % van het maalgasdebiet per rooster), waarbij de geurreductie tenminste 75 % 
zal zijn. De overige 87,5 % van het maalgasdebiet wordt rechtstreeks via de schoorstenen 
geëmitteerd. Aangenomen wordt dat 95 % van de maalgassenemissie richting schoorste-
nen wordt afgevoerd en dat 5 % via de ruimteafzuiging van de Senseo-molens wordt afge-
voerd. 
 
De geuremissie die vrijkomt bij het malen van Senseo-koffie is per molen:  
- 0,86 x (4.167 / 0,865) x (0,12·109 / 2.778) = 178.959.540 ge/h = 49.711 ge/s. 
 
Hiervan gaat 95 % richting branders (47.225 ge/s) en 5 % via de ruimteafzuiging van de 
Senseo-molens (6 x 2.486 ge/s = 14.913 ge/s via emissiepunt FU12-36 kruikenzolder). 
 
De totale geuremissie van het ontgassen van de Senseo-koffie is: 
- 0,14 x (25.000 / 0,865) x (0,12·109 / 6.240) = 77.812.361 ge/h = 21.615 ge/s.  
 
Deze emissie ontstaat bij de pakbunkers en bij de Senseo -vacuümverpakkingsmachines: 
FU27-77, FU27-80, FU27-81, FU27-87, FU12-54 en FU12-55. Aangenomen wordt dat 
75 % van de emissie ontstaat bij de pakbunkers (16.211 ge/s, emissie via FU27-90) en 
25 % wordt geëmitteerd via de 6 emissiepunten van de vacuümverpakkingsmachines 
(5.404 ge/s of 901 ge/s per emissiepunt). 
 
Proefbrander Research 
Dit koffierooster is van het type GRN100 en is voorzien van een katalytische (edelmetaal) 
naverbrander. De proefbrander is maximaal 250 uren per jaar in bedrijf, gedurende de 
dagdienst. De capaciteit is maximaal 120 kg gebrande koffie per uur. Conform de BR is het 
kental voor het branden van koffiebonen zonder maatregelen 1,0·109 ge/ton ongebrande 
bonen. Het geurreducerende effect van de katalytische naverbranding wordt geschat op 
75 %. 
 
De geuremissie via de uitlaat van de proefbrander (FU28-18) is: (120·10-3 / 0,865) x ((0,25 
x 1,0·109) / 3.600) = 9.634 ge/s. 
 
Emissies via de schoorstenen 
Via de 5 schoorstenen FU39-1, FU39-2, FU39-3, FU39-4 en FU39-5 worden de roost- en 
koelgassen geëmitteerd en ook het grootste gedeelte van de maalgassen en van de ont-
gasgassen. Per schoorsteen (totaal 5): 
- 3.529 uren per jaar roost- en koelgassen 106.455 ge/s; 
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- 2.600 uren per jaar maalgassen vacuüm 157.418 ge/s; 
- 2.778 uren per jaar maalgassen Senseo 47.225 ge/s; 
- 6.240 uren per jaar ontgasbunkers vacuüm (8.430 ge/s). 
 
Aangenomen wordt dat van de 3.529 uren per jaar dat de roosters in bedrijf zijn 2.600 uren 
per jaar de maalgassen van zowel de vacuümkoffie en Senseo-koffie als verbrandingslucht 
worden toegevoerd. 178 uren per jaar wordt alleen een deel van de Senseo maalgassen 
als verbrandingslucht gebruikt (= 2.778 - 2.600). In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van 
het aantal uren dat een bepaalde emissie via de schoorstenen wordt afgevoerd. 
 
Tabel 4.1. Geuremissies per schoorsteen 

emissie-uren 

per jaar 

ontgassen 

vacuüm 

roost- en 

koellucht 

maalgas 

vacuüm 

gereinigd 

maalgas 

vacuüm 

ongereinigd 

maalgas 

Senseo 

gereinigd 

maalgas 

Senseo 

ongereinigd 

totale 

geuremissie 

[h/jr] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] 

2.600 8.430 106.455 4.919 137.741 1.476 41.322 300.343 

178 8.430 106.455 - - 1.476 41.322 157.682 

3.462 8.430 - - - - - 8.430 

 
Samenvatting geuremissies 
In tabel 4.2 zijn de geuremissies via de verschillende emissiepunten samengevat. 
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Tabel 4.2. Samenvatting geuremissies 

bronnr omschrijving coördinaten hoogte diameter debiet T E tijd 

  [x] [y] [m-mv] [m] [m0
3
/s] [K] [ge/s] [uren/jr] 

FU39-1 schoorsteen 1 134038 456569 60 1 9,59 338 300.343 2.600 

        157.682 178 

        8.430 3.462 

FU39-2 schoorsteen 2 134039 456571 60 1 9,59 338 300.343 2.600 

        157.682 178 

        8.430 3.462 

FU39-3 schoorsteen 3 134038 456570 60 1 9,59 338 300.343 2.600 

        157.682 178 

        8.430 3.462 

FU39-4 schoorsteen 4 134040 456570 60 1 9,59 338 300.343 2.600 

        157.682 178 

        8.430 3.462 

FU39-5 schoorsteen 5 134041 456572 60 1 9,59 338 300.343 2.600 

        157.682 178 

        8.430 3.462 

FU12-2 verpakkingsmachine 1 133994 456519 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 

FU12-3 verpakkingsmachine 2 133988 456523 11 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 

FU12-6 verpakkingsmachine 3 133985 456528 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 

FU12-7 verpakkingsmachine 4 133985 456536 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 

FU12-8 verpakkingsmachine 5 133979 456540 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 

FU12-9 verpakkingsmachine 6 133976 456546 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 

FU12-10 verpakkingsmachine 7 133973 456551 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 

FU12-19 ruimteafzuiging molens 133998 456527 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 

FU12-20 ruimteafzuiging molens 134000 456528 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 

FU12-21 ruimteafzuiging molens 134005 456531 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 

FU12-22 ruimteafzuiging molens 134007 456532 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 

FU12-23 ruimteafzuiging molens 134010 456534 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 

FU12-36 ventilatie kruikenzolder 133953 456587 9 1,51 17,3 292 14.913 2.778 

FU12-54 vac. pompen 134024 456470 16 0,16 0,015 293 901 6.240 

FU12-55 vac. pompen 134021 456468 16 0,15 0,015 293 901 6.240 

FU12-58 afz. transportlijnen 133994 456526 14 0,25 1 293 3.512 6.240 

FU12-59 afz. Senseobunkers 133994 456526 14,3 0,25 0,556 293 3.512 6.240 

FU27-77 Senseo verp. mach. 134069 456572 12 0,12 0,015 293 16.211 6.240 

FU27-80 Senseo verp. mach 134077 456556 12 0,12 0,015 293 901 6.240 

FU27-81 Senseo verp. mach 134081 456559 12 0,12 0,015 293 901 6.240 

FU27-87 Senseo verp. mach 134081 456565 12 0,06 0,015 293 901 6.240 

FU27-90 afz. Senseo pakbunkers 134055 456561 20,1 0,25 0,7 293 901 6.240 

FU28-18 proefbrander 134087 456487 26,2 0,3 0,86 338 9.634 250 

* In het verspreidingsmodel is dit ingevoerd als 0,1 m omdat het model bij 0,09 m een fout genereerde in de gebouw-

module. 

 
De totale geuremissie is 16,43·1012 geureenheden per jaar. 
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4.5. Verspreidingsberekeningen 
 
Met de module Stacks-G van GeoMilieu (v3.11) zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd 
om de geurbelasting van de omgeving in de aangevraagde situatie te bepalen. Er is reke-
ning gehouden met gebouwinvloed. 
 
Bij de verspreidingsberekeningen zijn de emissie-uren at random verdeeld over bedrijfsu-
ren (voor de bronnen die minder dan 6.240 uren per jaar emitteren), waarbij gebruik is ge-
maakt van een zogenaamde emissiefile. In de emissiefiles is voor een periode van 1 jaar 
voor elk uur en elke bron aangegeven hoe groot de geuremissie is en hoe groot de warm-
te-emissie. De emissiefiles zijn niet in dit onderzoek opgenomen, omdat deze te omvangrijk 
zijn. Een file bestaat uit 8.760 regels en 60 kolommen. Op verzoek kan een digitale versie 
van de bestanden worden toegestuurd. 
 
Er is een berekening uitgevoerd voor de aangevraagde situatie en ook de vergunde situatie 
is herberekend. Voor het berekenen van de vergunde situatie zijn de uitgangspunten en in-
voergegevens gebruikt conform het geuronderzoek 2010 [ref. 1], maar is gerekend met de 
meest recente versie van het Nieuw Nationaal Model (Stacks-G GeoMilieu v3.11). Door de 
vergunde situatie met de nieuwe modelversie door te rekenen kunnen verschillen als ge-
volg van modelversies in beeld worden gebracht. 
 
De gedetailleerde invoergegevens van de berekening voor de aangevraagde situatie is op-
genomen als bijlage I. 
 
Er is gerekend met een grid van 1 km x 1 km met 441 receptorpunten met de standaard re-
ceptorhoogte voor verspreidingsberekeningen van 1,5 m. 
 
In afbeelding 4.1 is voor de vergunde situatie de geurcontour van 4,8 ge/m3 als 98-
percentiel weergegeven, berekend met Kema Stacks 2009.1 (vigerende vergunning) en 
herberekend met GeoMilieu v3.11. De verschillen tussen de berekende contouren zijn het 
gevolg van de verschillende modelversies. 
 
In afbeelding 4.2 is de geurcontour van 4,8 ge/m3 als 98-percentiel weergegeven voor de 
aangevraagde situatie. In de afbeelding is tevens de geurcontour behorende bij de vige-
rende vergunning opgenomen, afkomstig uit het geuronderzoek uit 2010 [ref. 1]. 
 
Uit afbeelding 4.2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ter hoogte van de dichtstbijzijnde 
aaneengesloten woonbebouwing wordt voldaan aan de maximale geurbelasting van 
4,8 ge/m3 als 98-percentiel, zoals  is vastgelegd in de considerans van de vigerende be-
schikking en in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 februari 2006 is onderte-
kend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. 
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5. AANVAARDBARE HINDERNIVEAU EN BAT 
 

5.1. Aanvaardbare hinderniveau 
 
Uit de berekeningen van de aangevraagde geursituatie (zie paragraaf 4.4 en 4.5) blijkt dat 
de aangevraagde jaaremissie 16,43·1012 geureenheden bedraagt. In voorschift 4.4 van de 
vigerende beschikking is opgenomen dat de totale geurvracht niet meer mag bedragen dan 
14,42·1012 geureenheden gedurende een voortschrijdende periode van 12 maanden. De 
aangevraagde jaaremissie is derhalve bijna 14% hoger. 
 
Met voorschrift 4.4 wordt beoogd om te voldoen aan een maximale geurbelasting van 
4,8 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van de dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebou-
wing, zoals vastgelegd in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 februari 2006 
is ondertekend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. Uit afbeelding 4.2 blijkt 
dat in de aangevraagde situatie, met een productie van 90.000 ton per jaar, aan deze 
toetswaarde wordt voldaan. 
 
De maximale geurbelasting van 4,8 ge/m3 als 98-percentiel is aanzienlijk strenger dan het 
aanvaardbare hinderniveau uit de bijzondere regeling voor koffiebranderijen uit de NeR van 
maximaal 7 ge/m3 als 98-percentiel1 voor bestaande situaties. 
 
Uit het bovenstaande wordt door Witteveen+Bos geconcludeerd dat met de productie-
uitbreiding tot 90.000 ton per jaar ter hoogte van de dichtstbijzijnde aaneengesloten woon-
bebouwing (ruim) wordt voldaan aan het aanvaardbare hinderniveau van 4,8 ge/m3 als 98-
percentiel. 
 

5.2. BBT 
 
Bijzondere Regeling NeR en BREF 
JDE Utrecht heeft alle standaard aanvullende geurreducerende maatregelen geïmplemen-
teerd die voor koffiebranderijen zijn genoemd in de NeR (zie tabel 3.1). Bij maatregel 4 
worden zowel biofiltratie als lozingspuntverhoging genoemd en daarvan heeft JDE Utrecht 
lozingspuntverhoging toegepast (schoorsteen 60 m). 
 
In paragraaf 3.3 zijn de maatregelen opgenomen die in het BREF worden genoemd ter re-
ductie van geur en die gelden als BAT voor de koffie-industrie. Dit zijn het toepassen van 
recirculatie van de afgassen van de brander en het toepassen van reductietechnieken om 
het totaal aan koolwaterstoffen in de emissie lager dan 50 mg/Nm3 te houden en het totaal 
aan stof lager dan 20 mg/Nm3. Bij JDE Utrecht wordt recirculatie van de brandergassen 
toegepast om emissie van geur en koolwaterstoffen te reduceren. In het BREF staat al dat 
het genoemde gehalte in gereinigde afgassen van minder dan 50 mg/Nm3 TOC in het bij-
zonder voor de donkerdere koffiesoorten moeilijk haalbaar is. JDE Utrecht voldoet wel aan 
het gestelde in voorschrift 4.3 waarin een maximale totale emissie (FID) van onverbrande 
koolwaterstoffen (VOS) uit een koffiebrander wordt geëist van niet meer dan 
150 mg C/Nm3. Aan de BREF-eis met betrekking tot de stofuitstoot wordt eveneens vol-
daan. 
 

                                                                                       

 
1
 Als kanttekening wordt hier genoemd dat het aanvaardbare hinderniveau in de NeR is vastgesteld met het oude 

nationaal model (LTFD-model), terwijl nu met het nieuwe nationaal model wordt gerekend. Berekeningsresultaten 

van verschillende modellen kunnen niet zonder meer met elkaar worden vergeleken. 
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Naar de mening van Witteveen+Bos heeft JDE Utrecht BBT toegepast en wordt daarmee 
de geuremissie beperkt conform de stand der techniek. Bij JDE Utrecht wordt regelmatig 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor aanvullende geurbeperkende maatregelen en 
worden nieuwe technieken, die mogelijk kunnen worden toegepast bij JDE Utrecht, nauw-
lettend gevolgd. Sinds het geuronderzoek 2010 [ref. 1] zijn er geen nieuwe geurreduceren-
de technieken op de markt gekomen die in aanmerking komen voor pilotonderzoek of toe-
passing bij JDE Utrecht. Eveneens zijn de Bijzondere Regeling en de BREF FDM ongewij-
zigd sinds 2010. Het hoofdstuk BBT uit het geuronderzoek 2010 is daarmee nog actueel. 
 
De maatregelen die JDE Utrecht heeft genomen om de geuremissies te minimaliseren vol-
doen aan BBT. 
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6. CONCLUSIES 
 
Jacobs Douwe Egberts NL b.v. te Utrecht (verder: JDE Utrecht) doet bij het bevoegd gezag 
een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit). Ten behoeve van deze melding is de geursituatie rond JDE Utrecht in 
beeld gebracht. De geuremissies zijn berekend op basis van de geuremissiekentallen uit 
de Bijzondere Regeling voor Koffiebranderijen uit de Nederlandse Emissierichtlijn lucht 
(NeR) [ref. 2.]. De geurbelasting van de omgeving is berekend met het nieuw nationaal 
model voor de berekening van verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een maximale productie van 90.000 ton verpakt product 
(gebrande koffie) per jaar. De verhouding Vacuüm/Senseo is 65.000/25.000 ton per jaar. 
Thans heeft JDE Utrecht vergunning voor productie van 70.000 ton verpakt product per 
jaar. De productie van specials, zoals Senseo Cappuccino en Senseo Choco wordt naar 
andere productielocaties binnen Europa verplaatst. 
 
De aangevraagde jaarlijkse maximale geuremissie is 16,43·1012 geureenheden, dit is bijna 
14 % hoger dan de nu vergunde maximale jaaremissie van 14,42·1012 geureenheden. 
 
Met de vergunde maximale jaaremissie wordt beoogd om te voldoen aan een maximale 
geurbelasting van 4,8 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van de dichtstbijzijnde aaneenge-
sloten woonbebouwing. Deze maximale geurbelasting is vastgelegd in de considerans van 
de vigerende beschikking en in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 februari 
2006 is ondertekend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. De aangevraagde 
situatie voldoet aan deze maximale geurbelasting. 
 
De maatregelen die JDE Utrecht heeft genomen om de geuremissies te minimaliseren vol-
doen aan BBT. 
 
Naar de mening van Witteveen+Bos voldoet de aangevraagde geursituatie rond JDE 
Utrecht aan het aanvaardbare geurhinderniveau en wordt tevens voldaan aan BBT. 
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Aangevraagde situatie (90.000 ton/jaar) 
 

             STACKS+ VERSIE 2015.1 

              Release 29 mei 2015 

 

 

 

 

runidentificatie  GM-STACKS-GEUR-1995 

Stof-identificatie:                      GEUR     

 

start datum/tijd:            11-11-2015 13:59:23 

datum/tijd journaal bestand: 11-11-2015 13:59:33 

 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

 

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   

134020  456527 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM 

verkregen 

opgegeven emissie-bestand 

D:\Users\dona\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_3\0-0-E\emis.dat 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

opgegeven referentiejaar:   1995 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

   Start datum/tijd:  1- 1-1995  1:00 h 

   Eind  datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Historische berekeningen 

 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87672 

 

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

receptor-lokatie 

                                                 met coordinaten:     

134020    456527 

gem.  windsnelheid, neerslagsom  

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)  windstil 

 

 1  (-15- 15):  4538.0   5.2     3.3   306.85       0 

 2  ( 15- 45):  4812.0   5.5     3.5   202.25       0 

 3  ( 45- 75):  7290.0   8.3     3.7   196.40       0 

 4  ( 75-105):  5926.0   6.8     3.3   228.35       0 
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 5  (105-135):  5113.0   5.8     3.1   384.85       0 

 6  (135-165):  6583.0   7.5     3.2   560.90       0 

 7  (165-195):  8847.0  10.1     3.8  1113.80       0 

 8  (195-225): 11907.0  13.6     4.4  2083.62       0 

 9  (225-255): 10317.0  11.8     5.3  1613.21       0 

10  (255-285):  8998.0  10.3     4.4  1002.14       0 

11  (285-315):  7196.0   8.2     3.9   926.69       0 

12  (315-345):  6145.0   7.0     3.5   585.00       0 

gemiddeld/som:      0.0          3.9  9204.06 

 

lengtegraad: :   5.0 

breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid-index:     1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20 

 

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

 

Aantal receptorpunten                 1 

Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.8800 

Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      

0.0 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:      0.19645 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.19645 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:     22.56153 

   Coordinaten  (x,y):       133812,      456626 

   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  1995   9  13  21 

 

Aantal bronnen            :       28 

 

*********  Brongegevens van bron   :    1  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-1 rooster 1 

 

X-positie van de bron [m]:            134038 

Y-positie van de bron [m]:            456569 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134376 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95752 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   95751.593750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    2  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-2 rooster 2 

 

X-positie van de bron [m]:            134039 

Y-positie van de bron [m]:            456571 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134363 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95742 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   191493.656250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    3  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-3 rooster 3 

 

X-positie van de bron [m]:            134038 

Y-positie van de bron [m]:            456570 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 
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**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134391 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95762 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   287256.156250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    4  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-4 rooster 4 

 

X-positie van de bron [m]:            134040 

Y-positie van de bron [m]:            456570 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134376 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95752 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   383007.750000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    5  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-5 rooster 5 

 

X-positie van de bron [m]:            134041 

Y-positie van de bron [m]:            456572 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  
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Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134363 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95742 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   478749.812500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    6  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-2 verpakkingsmachine 1 

 

X-positie van de bron [m]:            133994 

Y-positie van de bron [m]:            456519 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   479465.218750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    7  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-3 verpakkingsmachine 2 

 

X-positie van de bron [m]:            133988 

Y-positie van de bron [m]:            456523 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   480180.625000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    8  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-6 verpakkingsmachine 3 

 

X-positie van de bron [m]:            133985 

Y-positie van de bron [m]:            456528 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   480896.031250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    9  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-7 verpakkingsmachine 4 

 

X-positie van de bron [m]:            133985 

Y-positie van de bron [m]:            456536 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   481611.437500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   10  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-8 verpakkingsmachine 5 

 

X-positie van de bron [m]:            133979 

Y-positie van de bron [m]:            456540 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   482326.843750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   11  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-9 verpakkingsmachine 6 

 

X-positie van de bron [m]:            133976 

Y-positie van de bron [m]:            456546 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   483042.250000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   12  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-10 verpakkingsmachine 7 

 

X-positie van de bron [m]:            133973 

Y-positie van de bron [m]:            456551 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   483757.656250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   13  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-19 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            133998 

Y-positie van de bron [m]:            456527 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26012 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2458 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   486215.781250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   14  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-20 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134000 

Y-positie van de bron [m]:            456528 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26003 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2457 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   488673.062500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   15  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-21 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134005 

Y-positie van de bron [m]:            456531 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97850 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26051 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2462 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   491134.875000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   16  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-22 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134007 

Y-positie van de bron [m]:            456532 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26048 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2462 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   493596.406250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   17  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-23 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134010 

Y-positie van de bron [m]:            456534 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26027 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2460 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   496055.968750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   18  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-36 ventilatie kruikenzolder 

 

X-positie van de bron [m]:            133953 

Y-positie van de bron [m]:            456587 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      9.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.51 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.61 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :   17.30448 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.32609 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   291.80 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.162 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             27789 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               14913 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                4727 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   500782.875000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   19  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-54 vacuumpompen 

 

X-positie van de bron [m]:            134024 

Y-positie van de bron [m]:            456470 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.16 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.67063 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   501424.906250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   20  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-55 vacuumpompen 

 

X-positie van de bron [m]:            134021 

Y-positie van de bron [m]:            456468 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.15 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.25 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    3.03561 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   502066.937500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   21  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-77 Senseo verpakkingsmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134069 

Y-positie van de bron [m]:            456572 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   502708.968750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   22  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-80 Senseo verpakkingmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134077 

Y-positie van de bron [m]:            456556 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   503351.000000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   23  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-81 Senseo verpakkingsmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134081 

Y-positie van de bron [m]:            456559 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   503993.031250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   24  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-87 Senseo verpakkingmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134081 

Y-positie van de bron [m]:            456565 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   504635.062500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   25  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU28-18 proefbrander research 

 

X-positie van de bron [m]:            134087 

Y-positie van de bron [m]:            456487 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     26.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.40 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.85999 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.06290 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.063 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                              2518 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                9634 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 277 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   504911.750000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   26  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-59 afzuiging Senseo-bunkers 

 

X-positie van de bron [m]:            133994 

Y-positie van de bron [m]:            456526 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     14.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.56008 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   12.24874 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.006 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3512 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2503 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   507414.281250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   27  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-58 afzuiging transportlijnen 

 

X-positie van de bron [m]:            133994 

Y-positie van de bron [m]:            456526 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     14.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    1.00000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   21.87260 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.011 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3512 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2503 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/15-019.871 d.d. 30 november 2015 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   509916.812500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   28  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-90 Senseo pakbunkers 

 

X-positie van de bron [m]:            134087 

Y-positie van de bron [m]:            456487 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     21.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.69956 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   14.87913 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               16211 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               11551 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   521468.218750000 

over alle uren (87672) 
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AIM  Milieuregels uit het Activiteitenbesluit

Milieuregels
U hebt op 28122015 de vragenboom van de Activiteitenbesluit Internet Module (http://aim.vrom.nl)
doorlopen. Dit document bevat de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende
Activiteitenregeling die gelden voor uw bedrijf. Deze milieuregels zijn samengesteld aan de hand van de
activiteiten die u in de vragenboom van de AIM heeft geselecteerd, aangevuld met een aantal algemene
regels, die ook op uw bedrijf van toepassing zijn.

Antwoordlijst
Dit document bevat ook een antwoordlijst, met daarin een overzicht van de door u in de AIM gegeven
antwoorden. Aan het eind van de antwoordlijst is de conclusie opgenomen met betrekking tot het van
toepassing zijn van het Activiteitenbesluit op uw bedrijf.

Toelichtingen
De toelichtingen op deze milieuregels kunt u vinden in een apart bestand.

Inhoud
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Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening 6
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In werking hebben van een stookinstallatie  Aardgas gestookte ketelinstallaties met een
nominaal vermogen boven de 400 kilowatt

8

In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen
van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

14
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Antwoordlijst 
In de AIM heeft u de volgende antwoorden op de gestelde vragen gegeven. Hierop is de samenstelling van 
de milieuregels gebaseerd.

Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM? Veranderen of uitbreiden van een bedrijf
Veranderen of uitbreiden
U hebt aangegeven dat sprake is van een verandering of 
uitbreiding van uw bedrijf. 
 
U kunt kiezen uit twee verschillende routes. 
 
Kies hieronder de route die u wilt volgen. Volg bij twijfel altijd 
route 1.

Route 1: U doorloopt de vragenboom 
voor uw hele bedrijf (inclusief de 
verandering). In de melding beschrijft u 
de verandering.

Tot welke branche behoort uw bedrijf? • Voedingsmiddelenindustrie
Profiel voedings- en genotmiddelenindustrie
U hebt het profiel voeding- en genotmiddelenindustrie 
geselecteerd. 
 
Selecteer hieronder alle types die op uw bedrijf van toepassing 
zijn.

• Productie van koffie of thee

Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. 
 
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van 
toepassing zijn. 

Geen

Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. 
 
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van 
toepassing zijn. 

Geen

Onderstaande activiteiten en situaties kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen het door u gekozen bedrijfsprofiel. 
 
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van 
toepassing zijn. 

Geen

Worden er in uw bedrijf activiteiten met afvalstoffen uitgevoerd, 
anders dan alleen het opslaan en afvoeren van afval dat binnen 
uw bedrijf is ontstaan? 

Nee

Bij het door u geselecteerde bedrijfsprofiel kunnen de hierna 
genoemde activiteiten voorkomen. Selecteer alle activiteiten die 
op uw bedrijf van toepassing zijn.

Geen

Onderstaande installaties kunnen voorkomen bij bedrijven binnen 
de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle installaties die in uw bedrijf in werking 
zijn. 

• Stookinstallatie
• Installatie voor het reduceren van 

aardgasdruk, meten en regelen van 
aardgashoeveelheid of 
aardgaskwaliteit

• Koel- of vriesinstallatie, warmtepomp 
of bodemenergiesysteem

• Acculader voor accu's met vloeibare 
bodembedreigende stoffen (natte 
accu's)

Aardgasregelinstallatie
U hebt aangegeven dat u een installatie voor het reduceren van 
aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of 
aardgaskwaliteit in werking heeft. 
 

Ja
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Gaat het om andere installaties dan uitsluitend gasdrukmeet- en 
regelstations van categorie A?
Aardgasregelinstallatie
U hebt aangegeven dat u een installatie voor het reduceren van 
aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of 
aardgaskwaliteit in werking heeft. 
 
Selecteer hieronder alle situaties die op de 
aardgasregelinstallatie(s) van toepassing zijn.

Geen

Koel- of vriesinstallatie, warmtepomp of 
bodemenergiesysteem
U hebt aangegeven dat u een koel- of vriesinstallatie, 
warmtepomp of bodemenergiesysteem in werking heeft. 
 
Selecteer hieronder alle installaties die in uw bedrijf aanwezig 
zijn.

• Koel- of vriesinstallatie 
• Airconditioningsinstallatie

Installaties met koudemiddelen
U hebt installaties geselecteerd waarin koudemiddelen worden 
toegepast. 
 
Selecteer hieronder alle koudemiddelen die in deze installaties 
aanwezig zijn.

• Synthetische koudemiddelen, zoals 
CFK's, HCFK's en HFK's 

Stookinstallatie
U hebt aangegeven dat u een of meerdere stookinstallaties in uw 
bedrijf in werking heeft. 
 
Gaat het daarbij uitsluitend om aardgasgestookte 
verwarmingsketels of warmwaterketels?

Ja

Nominaal vermogen stookinstallatie
Selecteer hieronder het nominaal vermogen van de in uw bedrijf 
aanwezige aardgasgestookte ketelinstallatie(s).

• Meer dan 400 kilowatt 

Selecteer hieronder alle opties die op uw bedrijf van toepassing 
zijn. 

• Opslaan van vloeistoffen in een 
bovengrondse opslagtank 

Vloeistoffen in bovengrondse opslagtanks
U hebt aangegeven dat vloeistoffen in een bovengrondse 
opslagtank worden opgeslagen. 
 
Selecteer hieronder alle vloeistoffen die in bovengrondse 
opslagtanks worden opgeslagen.

• Gasolie, zoals diesel, huisbrandolie 
en biodiesel

• Water

Gasflessen
Zijn er in uw bedrijf gasflessen aanwezig?

Ja

Opslaan van gevaarlijke stoffen
Selecteer hieronder alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking 
worden opgeslagen. 

Geen

Bodembedreigende goederen
Zijn er in uw bedrijf goederen waaruit bodembedreigende stoffen 
kunnen lekken of uitlogen onverpakt aanwezig?

Ja

Bodembedreigende goederen
U hebt aangegeven dat bodembedreigende goederen in uw 
bedrijf aanwezig zijn.
 
Hoe slaat u deze goederen op? 

Geen

Stuifgevoelige goederen
Zijn er in uw bedrijf stuifgevoelige goederen aanwezig?

Nee

Activiteiten met water of afvalwater
 

• Lozen van koelwater
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Selecteer hieronder alle activiteiten die op uw bedrijfslocatie
worden uitgevoerd.
Activiteiten met transportmiddelen en/of werktuigen
Onderstaande activiteiten kunnen voorkomen bij bedrijven binnen 
de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

Geen

Diverse activiteiten
Onderstaande activiteiten kunnen voorkomen bij bedrijven binnen 
de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

• Bereiden van voedingsmiddelen
• Industrieel vervaardigen of bewerken 

van voedingsmiddelen of dranken
• In werking hebben van een 

laboratorium of een praktijkruimte

In werking hebben van een laboratorium of praktijkruimte
U hebt aangegeven dat er een laboratorium of praktijkruimte 
binnen uw bedrijf in werking is. 
 
Selecteer hieronder alle situaties die op uw bedrijf van toepassing 
zijn.

Geen

Onderhoudswerkplaats
Is er binnen uw bedrijf een onderhoudswerkplaats aanwezig? 

Ja

Activiteiten met metaal
Onderstaande activiteiten met metaal kunnen voorkomen bij 
bedrijven binnen de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

• Spaanloze, verspanende of 
thermische bewerking of 
mechanische eindafwerking van 
metalen

• Lassen van metalen
• Reinigen, lijmen of coaten van 

metalen
Activiteiten met hout, rubber of kunststof
Onderstaande activiteiten met hout, rubber of kunststof kunnen 
voorkomen bij bedrijven binnen de geselecteerde profielen. 
 
Selecteer hieronder alle activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd.

Geen

U hebt een profiel of activiteit geselecteerd waarbij mogelijk 
sprake is van het gebruik van oplosmiddelen. 
 
Selecteer hieronder de activiteiten die in uw bedrijf worden 
uitgevoerd, en waarbij oplosmiddelen worden gebruikt. 

Geen

Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten met metaal
U hebt de volgende activiteiten met metaal geselecteerd:

• Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of 
mechanische eindafwerking van metalen

• Lassen van metalen
• Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Wordt er afvalwater afkomstig van deze activiteit(en) geloosd? 

Nee

Voedingsmiddelenindustrie
U hebt een profiel binnen de voedingsmiddelenindustrie 
geselecteerd. 
 
Selecteer hieronder alle situaties die op uw bedrijf van toepassing 
zijn. Selecteer daarbij alleen díe activiteiten waarop de 
verandering van uw bedrijf betrekking heeft.

Geen

Selecteer alle situaties die van toepassing zijn op het lozen van 
afvalwater afkomstig van alle activiteiten in uw bedrijf.

• Lozen van afvalwater in het 
vuilwaterriool
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Lozen van zuurstofbindende stoffen
U hebt aangegeven dat sprake is van industriële vervaardiging of 
bewerking van voedingsmiddelen of dranken. Bij deze activiteiten 
is meestal sprake van het lozen van zuurstofbindende stoffen.
 
Is er sprake van lozen van zuurstofbindende stoffen in het 
vuilwaterriool met een jaargemiddelde vervuilingswaarde van 
5.000 inwonersequivalenten of meer?

Nee

Verandering inrichting
U hebt aangegeven dat sprake is van het veranderen van uw 
bedrijf.
Is deze verandering van invloed op het lozen van 
zuurstofbindende stoffen in het vuilwaterriool?

Nee

Geurhinder 
U hebt aangegeven dat sprake is van het veranderen van uw 
bedrijf. Is deze verandering van invloed op de geurbelasting op 
gevoelige objecten?

Ja

Voedingsmiddelenindustrie - beschrijving invulling 
maatregelen geur
Bij het industriëel vervaardigen of bewerken van 
voedingsmiddelen of dranken is de kans op geurhinder reëel. 
Daarom moet u bij de melding een beschrijving voegen hoe 
invulling wordt gegeven aan de eisen ten aanzien van de 
maximale geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten.
 
Eventueel aanvullend geuronderzoek
Het bevoegd gezag kan binnnen vier weken na ontvangst van de 
melding besluiten dat een rapport van een geuronderzoek nodig 
is. Zij kan dit doen als op basis van uw beschrijving het 
onvoldoende aannemelijk is dat (nieuwe) geurhinder wordt 
voorkomen. 
Uit het rapport van het geuronderzoek moet blijken dat aan de 
eisen uit het Activiteitenbesluit ten aanzien van deze 
geurbelasting wordt voldaan. Daarnaast moet het rapport een 
beschrijving geven van de voorzieningen die worden getroffen om 
de geuremissie te beperken. 
Situaties met geluidaspecten
Hieronder staan situaties genoemd waarvoor het mogelijk nodig is 
dat een akoestisch rapport bij de melding worden gevoegd.
 
Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

• Er vinden transportbewegingen met 
vrachtwagens plaats

Transportbewegingen met vrachtwagens
U hebt aangegeven dat er binnen uw bedrijf transportbewegingen 
plaatsvinden. Selecteer hieronder alle situaties die op uw bedrijf 
van toepassing zijn.
 
Uitsluitend indien uw situatie voldoet aan beide voorwaarden 
moet voor de transportbewegingen een akoestisch rapport bij de 
melding worden gevoegd.

• Er vinden tussen 19.00 en 7.00 uur 
gemiddeld meer dan vier 
transportbewegingen met 
vrachtwagens plaats

Akoestisch onderzoek in beginsel niet nodig
Op basis van uw antwoorden geldt in beginsel geen verplichting
om een akoestisch onderzoek bij de melding te voegen.
Het bevoegd gezag kan binnen 4 weken na ontvangst van de 
melding besluiten dat een rapport van een akoestisch onderzoek 
toch moet worden ingediend. Dit kan zij doen:

• als het aannemelijk is dat door de verandering van het 
bedrijf de geluidsnormen overschreden zullen worden of;
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• als de inrichting op een gezoneerd industrieterrein is 
gelegen en het rapport nodig is voor zonebeheer.

Mogelijk verplichting onderzoek bodemkwaliteit
Uit uw antwoorden blijkt dat er in uw bedrijf in ieder geval sprake 
is van de volgende bodembedreigende activiteit(en):

• Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een 
bovengrondse opslagtank

Het bevoegd gezag kan besluiten dat een onderzoek naar de 
bodemkwaliteit moet worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de 
aard van de verandering van uw bedrijf. Wij adviseren u hiervoor 
contact op te nemen met het bevoegd gezag.
 
Erkend persoon of instelling
Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een persoon 
of instelling die daarvoor is erkend conform het Besluit 
bodemkwaliteit. Dit besluit bevat onder meer eisen, waaraan een 
bodemonderzoek moet voldoen en waarmee waarborgen zijn 
ingebouwd voor een kwalitatief goede uitvoering. Op de website 
van Bodemplus vindt u meer informatie, en kunt u zoeken in het 
overzicht van erkende bodemintermediairs. 
Melding nodig
U heeft nu alle vragen beantwoord. Uit uw antwoorden blijkt dat 
voor uw bedrijf geen omgevingsvergunning milieu nodig is. Wel 
moet u 4 weken voor het veranderen van uw bedrijf een melding 
indienen. Heeft u om andere redenen dan milieu toch een 
omgevingsvergunning nodig? Dan moet u de melding 
Activiteitenbesluit gelijktijdig met de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning indienen. 
 
Activiteitenbesluit van toepassing
Uw bedrijf valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 
en moet voldoen aan diverse regels uit het Activiteitenbesluit.
 
Type inrichting
Er is sprake van een type B inrichting.
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Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening 

 

Document 
Milieuregels "Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een 
bodembeschermende voorziening" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 3.1.3, artikel 3.3 

§ 6.7, artikel 6.18 

Activiteitenregeling nvt 

Versie 1 januari 2013 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.1.3) 

Artikel 3.3 

1.  Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat: 
a.  niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, of 
b. geen hemelwater is waarop de artikelen 3.33, 3.34, 3.49 en 3.60 van toepassing zijn 
c.  geen drainagewater is als bedoeld in artikel 3.87, negende lid. 

2.  Het lozen anders dan in een vuilwaterriool is toegestaan. 

3. Het lozen vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien het lozen op of in de bodem, in een 
openbaar hemelwaterstelsel of in een oppervlaktewaterlichaam redelijkerwijs niet mogelijk is. 

4. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op halfopen en 
gesloten verhardingen gebruikt, indien: 
a. sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en 
b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 

40% volgens het weerbericht, bedoeld in artikel 5 van de Wet op het Koninklijk Nederlands 
Meteorologisch Instituut, voor de desbetreffende regio van het land.  

5. Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij 
straatkolken of putten. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.7) 

Artikel 6.18 

1. Artikel 3.3, derde lid, is niet van toepassing op het lozen vanuit een inrichting dat is aangevangen voor 
het van toepassing worden van dat artikel op die inrichting. 

2. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het lozen, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid, 
in het vuilwaterriool van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende 
voorziening, dat reeds plaatsvond voorafgaand aan het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, binnen een in 
dat maatwerkvoorschrift gestelde termijn wordt gestaakt. 
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Lozen van koelwater 

 

Document Milieuregels "Lozen van koelwater" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 3.1.5, artikel 3.6 

Activiteitenregeling nvt 

Versie 1 januari 2013 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.1.5) 

Artikel 3.6 

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van koelwater met een warmtevracht van 50.000 kilojoule 
of minder per seconde. Bij het lozen wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het zevende lid. 

2. Het lozen van koelwater waaraan geen chemicaliën zijn toegevoegd in een oppervlaktewaterlichaam of 
in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, is 
toegestaan indien de warmtevracht niet meer bedraagt dan: 
a. 1000 Kilojoule per seconde, indien het een aangewezen oppervlaktewaterlichaam betreft; 
b. 10 Kilojoule per seconde, indien het een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam betreft. 

3. De warmtevracht van een koelwaterlozing wordt berekend als het product van: 
a. het lozingsdebiet van koelwater in kubieke meter per seconde; 
b. het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende 

oppervlaktewaterlichaam in graden Celsius; 
c. de warmtecapaciteit van het koelwater hetgeen gelijk is aan 4190 Kilojoule per kubieke meter per 

graad temperatuursverhoging. 

4. Het bevoegd gezag kan indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, 
bij maatwerkvoorschrift het tweede lid niet van toepassing verklaren en het lozen van koelwater met een 
hogere warmtevracht dan bedoeld in het tweede lid of waaraan in beperkte mate chemicaliën zijn 
toegevoegd toestaan. 

5. Indien het lozen, bedoeld in het tweede lid, een temperatuurstijging zou veroorzaken die tot beperking 
van de warmtevracht noodzaakt, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift voor de warmtevracht 
lagere waarden vaststellen dan bedoeld in het tweede lid. 

6. Het lozen van koelwater als bedoeld in het tweede lid vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats indien 
het lozen van dat koelwater in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en 
het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool redelijkerwijs niet mogelijk is. 

7. De warmtevracht van een lozing van koelwater kan op een doelmatige wijze worden bepaald, dan wel 
door degene die de inrichting drijft aannemelijk worden gemaakt. 
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In werking hebben van een stookinstallatie - Aardgas gestookte 
ketelinstallaties met een nominaal vermogen boven de 400 kilowatt 
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Milieuregels "In werking hebben van een stookinstallatie - Aardgas 
gestookte ketelinstallaties met een nominaal vermogen boven de 400 
kilowatt" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit 

§ 3.2.1, artikel 3.10, 3.10a, 3.10g, 3.10h, 3.10i, 
3.10j en 3.10p 
§ 6.9, artikel 6.20, 6.20a, lid 1 en 2, en 6.20b 

Activiteitenregeling § 3.2.1, artikel 3.7 t/m 3.7e, 3.7m, 3.7o en 3.7p 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.2.1) 

Artikel 3.10 

Het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal ingangsvermogen van 1 Megawatt of meer voldoet 
aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10. 

Tabel 3.10 [gedeeltelijk] 

Ketelinstallatie met een nominaal vermogen van 1 megawatt of meer 

Brandstof Stikstofoxiden (NOx) 
(mg per normaal 
kubieke meter) 

Zwaveldioxide (SO2) 
(mg per normaal 
kubieke meter) 

Totaal stof  
(mg per normaal 
kubieke meter) 

onverbrande 
koolwaterstoffen 
(CxHy) 
(mg per normaal 
kubieke meter) 

[ ... ]      

Aardgas 70 200 - - 

[ ... ]     

Artikel 3.10a 

Het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal vermogen groter dan 400 kilowatt en kleiner dan 1 
megawatt voldoet aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10a. 

Tabel 3.10a [gedeeltelijk] 

Ketelinstallatie met een nominaal vermogen tussen de 400 kilowatt en de 1 Megawatt 

Brandstof Stikstofoxiden (NOx) 
(mg per normaal 
kubieke meter) 

Zwaveldioxide (SO2) 
(mg per normaal 
kubieke meter) 

Totaal stof  
(mg per normaal 
kubieke meter ) 

onverbrande 
koolwaterstoffen 
(CxHy)  
(mg per normaal 
kubieke meter) 

[ ... ]     

Aardgas 70 200 - - 

[ ... ]     
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Artikel 3.10g 

1. Een stookinstallatie waarvan het rookgas vanwege een storing niet voldoet aan de emissiegrenswaarden 
die op grond van deze paragraaf voor die stookinstallatie gelden, wordt zo spoedig mogelijk opgelost en 
mag ten hoogste 120 achtereenvolgende uren na het optreden van de storing in gebruik blijven, met een 
maximum van 120 uur per kalenderjaar. 

2. Indien een storing als bedoeld in het eerste lid niet binnen 120 uur op een zodanige wijze is opgeheven 
dat het rookgas van de stookinstallatie weer aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voldoet, 
wordt de stookinstallatie door de drijver van de inrichting buiten bedrijf gesteld. 

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien het een stookinstallatie betreft die zich binnen de 
Nederlandse exclusieve economische zone bevindt, de storing redelijkerwijs niet binnen het in het eerste 
lid genoemde aantal uren kan worden hersteld en deze omstandigheid voor het verstrijken van dat aantal 
uren schriftelijk en met opgave van redenen is gemeld bij het Staatstoezicht op de mijnen. Het 
Staatstoezicht op de mijnen stelt in dat geval een termijn waarbinnen de storing wordt hersteld. De 
storing wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Indien de storing niet wordt hersteld binnen de door het 
Staatstoezicht op de mijnen gestelde termijn, wordt de betreffende stookinstallatie alsnog buiten bedrijf 
gesteld. 

4. Indien een storing samenhangt met de brandstof die in een stookinstallatie wordt verstookt mag 
gedurende het aantal uren, genoemd in het eerste lid, een andere brandstof worden gebruikt en blijven 
de emissiegrenswaarden, die gelden op grond van deze paragraaf, gedurende die uren buiten 
toepassing. 

Artikel 3.10h 

Een stookinstallatie die strekt tot vervanging voor ten hoogste zes maanden van een stookinstallatie die 
buiten bedrijf is gesteld in verband met onderhoud, reparatie of definitieve vervanging en die is afgekoppeld 
van de brandstoftoevoer of van het stoom- of elektriciteitsnet waaraan zij levert, voldoet ten minste aan de 
emissiegrenswaarden die gelden voor de buiten bedrijf gestelde stookinstallatie. 

Artikel 3.10i 

1. Voor de berekening van de uitworp van rookgas door een stookinstallatie wordt de massaconcentratie 
van stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, 
uitgedrukt in C) in het rookgas herleid op rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van: 
a. 6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof betreft, of 
b. 3 procent, indien het een stookinstallatie met een gasvormige of vloeibare brandstof betreft. 

2. Voor de berekening van de uitworp van rookgas door een stookinstallatie, wordt de massaconcentratie 
aan stikstofoxiden (NOx) in het rookgas berekend als massaconcentratie van stikstofdioxide. 

Artikel 3.10j 

1. De concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande 
koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) in het rookgas dat wordt uitgeworpen door een stookinstallatie 
waarvoor in deze paragraaf emissiegrenswaarden zijn gesteld, wordt door de drijver van de inrichting 
bepaald door een meting. 

2. In afwijking van het eerste lid behoeft geen meting te worden verricht van zwaveldioxide (SO2), indien 
het in acht nemen van de emissiegrenswaarden geschiedt door het stoken van brandstof met een 
bekend zwavelgehalte en de stookinstallatie niet is uitgerust met apparatuur voor het reduceren van de 
emissie van zwaveldioxide. 

3. De meting, bedoeld in het eerste lid, waaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en 
rapportage van de meting, voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen 

Artikel 3.10p 

Een stookinstallatie voldoet ten behoeve van het veilig functioneren, een optimale verbranding en 
energiezuinigheid van deze stookinstallatie aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en onderhoud 
gestelde eisen. 
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Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.9) 

Artikel 6.20 

1. In afwijking van de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f, voldoet het rookgas van een stookinstallatie die 
voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is genomen, tot de datum, genoemd in het tweede of derde 
lid, aan de emissiegrenswaarden die op 31 maart 2010 voor die installatie golden ingevolge het Besluit 
emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B of het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer 
A, dan wel aan de daarvan afwijkende emissiegrenswaarden, die voor die stookinstallatie golden op 
grond van een daarvoor verleende omgevingsvergunning. 

2. Het rookgas in een stookinstallatie als bedoeld in het eerste lid, voldoet met ingang van 1 januari 2017 
aan de emissiegrenswaarden, genoemd in de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f. 

3. In afwijking van het tweede lid voldoet het rookgas in een stookinstallatie als bedoeld in het eerste lid 
voor zover die zich binnen de Nederlandse exclusieve economische zone bevindt dan wel deel uitmaakt 
van een inrichting waarin kooldioxide (CO2), afkomstig van een andere inrichting, wordt ingezet ten 
behoeve van de bemesting van gewassen teneinde het gebruik van brandstof te verminderen, met 
ingang van 1 januari 2019 aan de in de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f genoemde 
emissiegrenswaarden. 

4. Op het in werking hebben van een stookinstallatie die voor 1 januari 2014 is geplaatst of in gebruik is 
genomen en waarop titel 16.3 van de wet van toepassing was, zijn de op grond van de artikelen 3.10 tot 
en met 3.10j en 6.20 tot en met 6.20c geldende emissiegrenswaarden en meetmethoden voor 
stikstofoxiden (NOx) tot de datum, genoemd in het tweede of derde lid, niet van toepassing. Het bevoegd 
gezag kan voor deze stookinstallaties tot de in het tweede of derde lid genoemde data bij 
maatwerkvoorschrift emissiegrenswaarden en meetmethoden voor stikstofoxiden (NOx) in het rookgas 
van de stookinstallatie vaststellen, indien de lokale luchtkwaliteit dat vergt. 

5. Het eerste tot en met het derde lid zijn niet van toepassing op het rookgas van een ketelinstallatie met 
een nominaal vermogen kleiner dan 1 megawatt. 

6. Indien ingevolge het eerste lid de emissiegrenswaarden van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties 
milieubeheer A van toepassing zijn, zijn in afwijking van artikel 3.10p tevens de regels inzake keuring en 
onderhoud van dat besluit van toepassing. 

Artikel 6.20a, lid 1 en lid 2 

1. In afwijking van de artikelen 3.10a of 3.10b, voldoet het rookgas van een ketelinstallatie met een 
nominaal vermogen kleiner dan 1 megawatt die voor 1 januari 2013 is geplaatst of in gebruik is 
genomen, totdat het tweede lid van toepassing wordt, aan de emissiegrenswaarden die onmiddellijk 
voorafgaand aan het tijdstip van de inwerkingtreding van dit artikel voor die installatie golden ingevolge 
het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden, dan wel aan de 
daarvan afwijkende emissiegrenswaarden, die voor die stookinstallatie golden ingevolge een daarvoor 
verleende omgevingsvergunning of ingevolge het derde of vierde lid. 

2. Het rookgas van een ketelinstallatie als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de in de artikelen 3.10a of 
3.10b genoemde emissiegrenswaarden vanaf het tijdstip dat: 
a. de branders zijn vervangen; 
b. wijzigingen zijn aangebracht die met nieuwbouw van de ketelinstallatie overeenkomen, of 
c. een wijziging wordt doorgevoerd, die leidt tot een toename van de emissies van de stoffen, genoemd 

in de artikelen 3.10a of 3.10b, met meer dan 10 procent. 

Artikel 6.20b 

Indien aan een stookinstallatie als bedoeld in artikel 6.20, eerste of derde lid, of artikel 6.20a, eerste lid, voor 
1 januari 2017 onderscheidenlijk 1 januari 2019 een wijziging van het nominaal vermogen wordt aangebracht 
die leidt tot een toename van de emissies van de stoffen, genoemd in deze paragraaf, met meer dan 10 
procent, wordt die wijziging zodanig uitgevoerd dat aan de emissiegrenswaarden, genoemd in de artikelen 
3.10, 3.10a, 3.10b, 3.10d, 3.10e of 3.10f, wordt voldaan. 
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Activiteitenregeling (§ 3.2.1) 

Artikel 3.7  

1.  De concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande 
koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) in het rookgas worden bepaald door continue of afzonderlijke 
meting. 

2. In afwijking van het eerste lid, wordt de concentratie aan stikstofoxiden (NOx) in het rookgas bepaald 
door continue meting, indien ter bestrijding van de uitworp van stikstofoxiden (NOx) met rookgasinjectie 
van water of stoom, een inert materiaal dan wel ammoniak of ureum wordt toegepast. 

3. In afwijking van het tweede lid mag worden volstaan met afzonderlijke meting indien een logboek wordt 
bijgehouden waarin de hoeveelheid geïnjecteerde stoom of water, de hoeveelheid toegepast inert 
materiaal of de hoeveelheid toegevoegde ammoniak of ureum gedurende een kalenderjaar wordt 
bijgehouden en de betreffende emissiegrenswaarden niet worden overschreden. 

4. De concentraties van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld worden voor een 
vervangende stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10h van het besluit binnen vier weken na de 
inbedrijfstelling van die vervangende installatie bepaald door middel van een afzonderlijke meting. 

Artikel 3.7a  

1. Onverminderd artikel 3.7 wordt voor het bepalen van de concentraties stoffen in het rookgas, 
representatieve metingen verricht. 

2. De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn voor het bepalen van het 
voldoen aan de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn 
voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen: 
a. emissiemeting: 

1°. stikstofoxiden (NOx): NEN-EN 14792;  
2°. zwaveldioxide (SO2): NEN-EN 14791; 
3°. onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NEN-EN 12619; 
4°. totaal stof: NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2;  
5°. zuurstof (O2): NEN-EN 14789. 

b. monstername betreffende de onder a genoemde stoffen: NEN-EN 15259. 

3. Bij toepassing van de normbladen, bedoeld in het tweede lid, onder a, worden de regels voor de 
meetlocatie, bedoeld in NEN-EN 15259 toegepast. 

4. Met de normbladen, bedoeld in het tweede lid, worden gelijkgesteld normbladen die worden gesteld in 
een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese 
Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, en 
die een beschermingsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de 
nationale eisen wordt nagestreefd. 

5. Het uitvoeren van afzonderlijke metingen, parallelmetingen en referentiemetingen geschiedt door een 
instantie die is geaccrediteerd door een accreditatie-instantie. 

6. In afwijking van het tweede en vijfde lid, mag een afzonderlijke meting ook worden uitgevoerd door een 
bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die is geaccrediteerd 
door een accreditatie-instantie teneinde uitvoering te kunnen geven aan de van de 'Certificatieregeling 
voor inspectie en onderhoud stookinstallaties' onderdeel uitmakende «Beoordelingrichtlijn voor het 
uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, Scope 6» van de Stichting Certificatie 
Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties, mits hij die meting uitvoert overeenkomstig Scope 6. 

Artikel 3.7b  

1. Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof of onverbrande 
koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) afzonderlijk wordt gemeten, wordt zodra een 
emissiegrenswaarde van toepassing is geworden, binnen vier weken nadien een afzonderlijke meting 
verricht. 
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2.  Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), totaal stof of onverbrande 
koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) bij een gasturbine, een gasmotor of een dieselmotor afzonderlijk 
worden gemeten, wordt in aanvulling op het eerste lid, om de vier jaar een nieuwe afzonderlijke meting 
verricht. 

3.  Indien door het veranderen van brandstof andere emissiegrenswaarden van toepassing worden, wordt 
binnen vier weken nadien een nieuwe afzonderlijke meting verricht. Het tweede lid is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3.7c  

1.  Een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b bestaat uit drie deelmetingen van ten minste vijftien 
minuten en ten hoogste dertig minuten. 

2. Indien geen van de deelmetingen, bedoeld in het eerste lid, de desbetreffende emissiegrenswaarde 
overschrijdt, wordt aan die emissiegrenswaarde voldaan. 

3. Indien één van de deelmetingen, bedoeld in het eerste lid, aangeeft dat een emissiegrenswaarde wordt 
overschreden, wordt de afzonderlijke meting herhaald binnen drie maanden na de laatste deelmeting 
van de afzonderlijke meting, bedoeld in het eerste lid. 

4. Indien één van de deelmetingen van de afzonderlijke meting, bedoeld in het derde lid, aangeeft dat de 
emissiegrenswaarde die aanleiding was voor de herhaalde afzonderlijke meting, wederom wordt 
overschreden, treft de drijver van de inrichting zodanige voorzieningen aan de stookinstallatie, dat 
verdere overschrijding van die emissiegrenswaarde wordt voorkomen. 

Artikel 3.7d  

1. Bij een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b mag van een meting een door een onafhankelijke 
en deskundige meetinstantie aangetoond 95%-betrouwbaarheidsinterval worden afgetrokken. 

2. De waarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval, bedoeld in het eerste lid, is niet groter dan de 
volgende percentages van de emissiegrenswaarde voor: 
a. zwaveldioxide (SO2): 20; 
b. stikstofoxiden (NOx): 20; 
c. totaal stof: 30; en 
d. onverbrande koolwaterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 20. 

Artikel 3.7e  

1. Een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b bij een ketelinstallatie wordt verricht bij een belasting 
van meer dan 60 procent. Een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7a bij een dieselmotor, een 
gasmotor of een gasturbine, wordt verricht bij de hoogste belasting, waarbij deze continu kan worden 
bedreven. 

2. Een afzonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7a bij een gasturbine, met een bijbehorende 
ketelinstallatie, wordt verricht bij een bijstook van ten hoogste 10% in de bijbehorende ketelinstallatie. 

3. Onder belasting wordt in deze bepaling verstaan het deel van het thermische vermogen waarbij de 
stookinstallatie daadwerkelijk wordt bedreven. 

Artikel 3.7m  

1. Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van: 
a. 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig 

functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid; 
b. meer dan 100 kilowatt, wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd op veilig functioneren, 

optimale verbranding en energiezuinigheid. 

2. Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kilowatt wordt ten 
minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. 
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3. Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid omvat mede de afstelling voor de verbranding, het 
systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen. 

4. Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een 
geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd 
teneinde uitvoering te kunnen geven aan de van de 'Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud 
stookinstallaties' onderdeel uitmakende "Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en 
inspecties aan stookinstallaties" van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. 
Degene die de inrichting drijft vraagt van degene die een keuring verricht een door hem opgesteld en 
ondertekend verslag van die keuring, waaruit ten minste blijkt wanneer en door wie de keuring is verricht 
en de resultaten van de keuring. 

5. Indien uit een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid blijkt dat de stookinstallatie onderhoud 
behoeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. Degene die de inrichting drijft 
vraagt van degene die het onderhoud verricht aan de stookinstallatie een door hem ondertekend bewijs 
waaruit blijkt wanneer, door wie en welk onderhoud is verricht. 

Artikel 3.7o 

Van een meting of monstername als bedoeld in deze afdeling wordt een rapport gemaakt volgens  
NEN-EN 15259. 

Artikel 3.7p 

1. De resultaten van de laatstelijk uitgevoerde metingen en andere gegevens, die nodig zijn om te kunnen 
beoordelen of in overeenstemming met het besluit of deze regeling wordt gehandeld, worden door 
degene die de inrichting drijft in de inrichting ter beschikking gehouden ten behoeve van het bevoegd 
gezag. 

2. Het laatstelijk verstrekte verslag van een keuring en het laatstelijk verstrekte bewijs van verricht 
onderhoud, bedoeld in artikel 3.7m, vierde en vijfde lid, worden door degene die de inrichting drijft in de 
inrichting ter beschikking gehouden ten behoeve van het bevoegde gezag. 
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In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, 
meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit 

 

Document 

Milieuregels "In werking hebben van een installatie voor het reduceren 
van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of 
aardgaskwaliteit" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 3.2.2, artikel 3.11 en 3.12 

§ 6.10, artikel 6.21 

Activiteitenregeling § 3.2.2, artikel 3.8 t/m 3.10 

Versie 1 januari 2013 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.2.2) 

Artikel 3.11 

Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een installatie voor het reduceren van 
aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit, niet zijnde een gasdrukmeet- 
en regelstation categorie A, indien: 
a. de maximale inlaatzijdige werkdruk maximaal 10.000 kilo Pascal bedraagt; 
b. geen expansieturbine aanwezig is; 
c. geen drukverhogende installatie aanwezig is; 
d. de gastoevoerleiding een diameter van maximaal 50,8 centimeter heeft. 

Artikel 3.12 

1. In inrichtingen waar gasdrukmeet- en regelstations categorie B en C in werking zijn, is een 
bedrijfsnoodplan of aantoonbaar een veiligheidsbeheerssysteem aanwezig. 

2. Het bedrijfsnoodplan omvat informatie betreffende: 
a. het gebouw, de technische installaties, de locaties van gevaarlijke stoffen en de beschikbare 

hulpmiddelen; 
b. de interne organisatie en taken en verantwoordelijkheden; 
c. de actieplannen en maatregelen gebaseerd op alle reëel te achten calamiteiten en incidenten; 
d. de interne en externe meldingsstructuur bij calamiteiten en incidenten; 
e. het beheer van het bedrijfsnoodplan. 

3. Het bedrijfsnoodplan alsmede wijzigingen daarvan wordt toegestuurd aan het bevoegd gezag en de 
regionale brandweer. 

4. Degene die de inrichting als bedoeld in het eerste lid drijft heeft op inzichtelijke wijze binnen de inrichting 
dan wel binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn, beschikbaar: 
a. het algemene beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten waarmee aan de bij of krachtens 

dit besluit gestelde regels wordt voldaan; 
b. periodieke onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties; 
c. een actuele plattegrond en situatietekening van de inrichting. 

5. Het bedienend personeel heeft toegang tot: 
a. een schema van het aardgasmeet- of regelstation en de toegepaste appendages; 
b. een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun afsluiters; 
c. rapporten van eerdere beproevingen. 

6. Met betrekking tot de opstelplaats van een gasdrukmeet- en regelstation ten opzichte van buiten de 
inrichting gelegen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten, worden de in tabel 3.12 
opgenomen afstanden in acht genomen: 
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Tabel 3.12 Veiligheidsafstanden 

Categorie-
indeling  

Opstellingswijze  Kwetsbare 
objecten  

Beperkt kwetsbare 
objecten  

B  Kast  4 meter  2 meter  
(semi-)Ondergronds station  4 meter  2 meter  
Kaststation  6 meter  4 meter  
Open opstelling/vrijstaand gebouw  10 meter  4 meter  

C  Alle stations t/m 40 000 normaal kubieke 
meter per uur aardgas  

15 meter  4 meter  

Alle stations boven 40 000 normaal 
kubieke meter per uur aardgas  

25 meter  4 meter  

7. De in tabel 3.12 genoemde afstanden voor een ondergronds dan wel semi-ondergronds station mogen 
worden gehalveerd indien het gasvoerende deel geheel ondergronds ligt. Kasten mogen tegen 
gebouwen worden geplaatst mits wordt voldaan aan de bepalingen van NEN 1059. 

8. Onverminderd het eerste tot en met zevende lid wordt voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen 
eisen ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel 
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans 
dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.10) 

Artikel 6.21 

1. Artikel 3.12, zesde lid, is niet van toepassing op een gasdrukmeet- en regelstation: 
a. waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 3.12 het Besluit voorzieningen 

en installaties milieubeheer van toepassing was, is opgericht voor 1 december 2001 en waarvoor 
onmiddellijk voorafgaand aan de laatstgenoemde datum een vergunning in werking en onherroepelijk 
was; of 

b. dat voor de inwerkingtreding van artikel 3.12 is opgericht en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan 
die datum een vergunning in werking en onherroepelijk was; 

voor zover de afstanden opgenomen in de vergunning afwijken van de afstanden, bedoeld in tabel 3.12. 

2. Ten aanzien van een gasdrukmeet- en regelstation als bedoeld in het eerste lid zijn de afstanden 
opgenomen in de vergunning van toepassing. 

3. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de veiligheid, voor die situatie, 
bedoeld in het eerste lid, voor zover de afstanden opgenomen in de vergunning afwijken van de 
afstanden, bedoeld in tabel 3.12. 

Activiteitenregeling (§ 3.2.2) 

Artikel 3.8 

Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een installatie voor het reduceren van 
aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit als bedoeld in artikel 3.11 van 
het besluit. 

Artikel 3.9 

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover 
dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone 
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt de uitvoering, opstelling en onderhoud van de 
technische installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of 
aardgaskwaliteit uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 7.1 tot en met 7.3.2, 8.1 tot en met 8.8.2, 9.1 
tot en met 9.4 en voorschrift 11.3 van NEN 1059 of daaraan gelijkwaardig. 
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Artikel 3.10 

1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor 
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat 
ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoet de opslag van tetrahydrothiofeen in 
bovengrondse opslagtanks of condensaat in ondergrondse opslagtanks behorende bij een inrichting 
waar aardgasdruk wordt gereduceerd of aardgashoeveelheid wordt gemeten ten minste aan de richtlijn 
tankinstallaties (PBV Rapport P 107776 2004-01-12) of gelijkwaardig hieraan. 

2. Een opgestelde Risico Inventarisatie en -evaluatie overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit 
bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over 
een erkenning op grond van dat besluit, waarin is aangetoond dat de installatie aan deze richtlijn voldoet 
en een verklaring van een geaccrediteerde certificatie-instelling dat het non-standaard-deel van de 
installatie is uitgevoerd overeenkomstig de Risico Inventarisatie en -evaluatie wordt binnen drie maanden 
na installatie aan het bevoegd gezag overlegd. In geval van relevante wijzigingen wordt deze procedure 
herhaald. 
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Opslaan en overslaan van goederen - algemeen 

 

Document Milieuregels "Opslaan en overslaan van goederen - algemeen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 3.4.3, artikel 3.31, 3.32, sub b, c en d, en 3.33 

Activiteitenregeling § 3.4.3, artikel 3.39, 3.40, 3.41, lid 1 

Versie 1 maart 2014 

Activiteitenbesluit (§ 3.4.3) 

Artikel 3.31 

1. Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen. 

2. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type B van toepassing 
op het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de 
paragrafen 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 tot en met 3.4.7, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7. 

3. Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type C van toepassing 
op: 
a. het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de 

paragrafen 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 tot en met 3.4.7, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7, bij: 
1°. een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen; 
2°. een zuiveringtechnisch werk, of 
3°. een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de wet; 

b. het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het op- en overslaan van 
andere goederen dan inerte goederen. 

4. Bij ministeriële regeling worden goederen aangewezen welke in ieder geval worden aangemerkt als 
inerte goederen. 

Artikel 3.32, sub b, c en d 

Goederen worden in de buitenlucht zodanig op- of overgeslagen dat: 
b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt; 
c.  zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken; 
d. zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer van afvalwater 

geraken. 

Artikel 3.33 

1. Het in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het 
transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, lozen van afvalwater dat in contact is geweest 
met inerte goederen, is toegestaan indien het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet 
meer bedraagt dan 300 milligram per liter. 

2. Het in een vuilwaterriool lozen van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen vindt slechts 
dan in een vuilwaterriool plaats indien het lozen, bedoeld in het eerste lid, redelijkerwijs niet mogelijk is 
en het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de bescherming van het milieu met betrekking tot het lozen, 
bedoeld in het eerste lid, bij maatwerkvoorschrift voor onopgeloste stoffen lagere emissiegrenswaarden 
vaststellen. 

4.  Het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste en tweede lid, kan op een doelmatige wijze worden 
bemonsterd. 

5. Indien de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met opgeslagen 
goederen in contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt. 
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Activiteitenregeling (§ 3.4.3) 

Artikel 3.39  

Voor de toepassing van artikel 3.31, vierde lid, van het besluit worden onder inerte goederen, in ieder geval 
de volgende goederen verstaan, voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen: 
a. bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn, 

uitgezonderd IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel; 
b. grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit;  
c. A-hout en ongeshredderd B-hout; 
d. snoeihout; 
e. banden van voertuigen; 
f. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van 

tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor 
tweewielige motorvoertuigen; 

g. straatmeubilair; 
h. tuinmeubilair; 
i. aluminium, ijzer, roestvrij staal; 
j. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of 

drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen; 
k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en 

papiergeïsoleerde grondkabels; 
l. papier en karton; 
m. textiel en tapijt; 
n. vlakglas. 

Artikel 3.40  

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij buitenopslag van goederen in ieder geval 
voldaan indien: 
a. op de laad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen plaatsvindt, 

of 
b. er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en de kade of 

oever ligt. 

2. Om te voldoen aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van 
schepen het schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd dat overslagresten of spoelwater niet in het 
oppervlaktewater geraken. 

Artikel 3.41, lid 1 

1. Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen met inerte 
goederen voldaan indien: 
a. bij het laden en lossen van inerte goederen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in 

ieder geval niet groter is dan 5 meter, of 
b. het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of 

een morsklep. 
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Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse 
opslagtank 

 

Document 
Milieuregels "Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een 
bovengrondse opslagtank" 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit § 3.4.9, artikel 3.54c en 3.54d 

Activiteitenregeling § 3.4.9, artikel 3.71b t/m 3.71h 
§ 6.1, artikel 6.5ha, 6.11 en 6.11b, lid 1 en 3 

Versie 1 januari 2015 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.4.9) 

Artikel 3.54c 

1. Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de 
accijns, smeerolie of afgewerkte olie in een of meer bovengrondse opslagtanks, voor zover: 
a. de gezamenlijke inhoud van bovengrondse opslagtanks voor gasolie of afgewerkte olie in de 

buitenlucht ten hoogste 150 kubieke meter is, of 
b. de gezamenlijke inhoud van bovengrondse opslagtanks voor gasolie of afgewerkte olie inpandig ten 

hoogste 15 kubieke meter is. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op bovengrondse opslagtanks die zijn ingebouwd in een 
installatie. 

Artikel 3.54d 

Bij het in gebruik hebben en het beëindigen van het gebruik van een bovengrondse opslagtank die wordt 
dan wel werd gebruikt voor de opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie wordt ten behoeve van: 
a. het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico; 
b. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet 

mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone 
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, of 

c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging 
van een oppervlaktewaterlichaam, 

voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. 

Activiteitenregeling (§ 3.4.9) 

Artikel 3.71b 

1.  Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen van risico's 
voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk 
beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de 
gevolgen hiervan als bedoeld in artikel 3.54d van het besluit, voldoet de opslag van gasolie in 
bovengrondse opslagtanks aan de artikelen 3.71c tot en met 3.71h. 

2. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.54d van 
het besluit voldoet de opslag van smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks aan de 
artikelen 3.71f en 3.71h. 

3. Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken 
van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 3.54d van het besluit voldoet 
de opslag van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks boven een 
oppervlaktewaterlichaam aan de artikelen 3.71g en 3.71h. 
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Artikel 3.71c 

1. De opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in bovengrondse opslagtanks, die met 
de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van 
de desbetreffende stoffen. 

2. De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in goede 
staat. 

3. De opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks vindt op de vloer plaats. 

4. Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met gasolie indien plaatsing op de 
vloer als gevolg van de constructie van de bijbehorende procesinstallatie niet mogelijk is. 

Artikel 3.71d 

1. Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voor het 
opslaan van gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd en wordt gerepareerd of vervangen en beoordeeld of 
gecontroleerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen 
normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat 
besluit. 

2. Het opslaan van gasolie in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen 
en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30: 
a. de paragrafen 2.2 en 2.3; 
b. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en 
c. paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.3, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.13, eerste volzin, en 

tabel 4.1. 

3. Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid bevindt zich niet op een verdieping. 

4. Het gebruik van een opslagtank waarin het opslaan, vullen en afleveren van gasolie plaatsvindt in een 
stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages, voldoet aan 
de volgende onderdelen van PGS 30: 
a. voorschrift 3.2.4; 
b. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2, 5.4, en 
c. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4. 

5. Een stationaire bovengrondse opslagtank voor het inpandig opslaan van gasolie in een werkruimte, in 
een ruimte met een noodstroomaggregaat of onder een woning heeft een inhoud van ten hoogste 3 
kubieke meter. 

6. Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages 
gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 3.71d. 
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Tabel 3.71d: (Her)keuringstermijnen voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de 

daarbij behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 2 

tot en met PGS-klasse 4 

 
Staal enkelwandig in gecertificeerde 

opvangbak 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 

 
Staal dubbelwandig met 

lekdetectiepot-systeem 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 

 
Staal dubbelwandig met lekdetectie 

overeenkomstig BRL K910 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 
Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 15 jaar 20 jaar 
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

15 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

 
Kunststof enkelwandig in 

gecertificeerde opvangbak 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 15 jaar 15 jaar 
 
Kunststof dubbelwandig met 

lekdetectie overeenkomstig BRL K910  
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 
  15 jaar 20 jaar 15 jaar 20 jaar 
 

7.  Een dubbelwandige stationaire bovengrondse opslagtank van staal of kunststof met de daarbij 
behorende appendages en dubbelwandige leidingen wordt jaarlijks op de goede werking gecontroleerd. 

8.  Bij de bovengrondse opslagtank, bedoeld in het eerste lid, vindt een jaarlijkse controle plaats:  
a.  van de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen; 
b.  van de lekdetectie van een dubbelwandige opslagtank en de dubbelwandige leidingen; 
c.  van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding indien in de 

bovengrondse opslagtank vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen; 
d.  op de aanwezigheid van water en bezinksel in een stalen bovengrondse opslagtank.  
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9. Een bovengrondse opslagtank wordt bij herkeuring inwendig gereinigd en beoordeeld door middel van 
betreding van de tank. Inwendige inspectie met behulp van een camera is toegestaan bij een volledig 
inwendig gecoate tank, indien deze inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het 
Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument. Indien bij herkeuring een ondergrondse opslagtank 
niet kan worden betreden of, indien toegestaan, middels een camera-inspectie inwendig geïnspecteerd 
kan worden, wordt de opslagtank afgekeurd. Het gebruik van de opslagtank is in geval van afkeuring 
toegestaan tot de uiterste herkeuringsdatum. 

10.  Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone 
voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de 
omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, bij 
maatwerkvoorschrift het derde lid niet van toepassing verklaren en toestaan dat een opslagtank zich op 
een verdieping bevindt.  

11.  Bij een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het tiende lid kunnen eisen worden gesteld om de 
toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te borgen. 

12.  In afwijking van het achtste lid vindt de controle, bedoeld in onderdeel d van dat lid, eenmaal per drie jaar 
plaats indien de opslagtank aantoonbaar is voorzien van een inwendige coating overeenkomstig BRL 
K779 en die coating is aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van BRL 
K790.  

13.  Indien tijdens de controle, bedoeld in het achtste lid, onderdeel d, water of bezinksel is aangetroffen, 
wordt dit terstond verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid en de 
zuurgraad beoordeeld. Wanneer bij de derde opeenvolgende meting blijkt dat de zuurgraad en de 
elektrische geleidbaarheid van het in het bezinksel aangetroffen water buiten de normeisen vallen, wordt 
een inwendige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd. Indien een inwendige inspectie 
noodzakelijk is, wordt dit terstond gemeld aan het bevoegd gezag.  

14.  In afwijking van het negende en dertiende lid is een inwendige beoordeling of inwendige inspectie bij de 
keuring van een bovengrondse opslagtank niet noodzakelijk indien deze opslagtank dubbelwandig is 
uitgevoerd met een lekdetectiesysteem in de wand. 

Artikel 3.71e 

De opslag van gasolie in mobiele bovengrondse opslagtanks inclusief de bijbehorende leidingen en 
appendages, voldoet aan bijlage D van PGS 30. 

Artikel 3.71f 

1. De opslag van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven 
een lekbak. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem 
voor lekdetectie dat ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig 
het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of 
instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

3. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie en afgewerkte 
olie zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of boven of in een lekbak. 

4. De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging. 

5. Het vierde lid is niet van toepassing op een opslagtank voor afgewerkte olie die handmatig of onder vrij 
verval gevuld wordt. 

6. Boven de lekbak, bedoeld in het eerste lid, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen plaats, 
indien die kunnen reageren met de stoffen in de bovengrondse opslagtank. 

7. Een opslagtank voor afgewerkte olie wordt minimaal eenmaal per jaar geleegd. 
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Artikel 3.71g 

1. De opslag van gasolie, smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse opslagtanks boven een 
oppervlaktewaterlichaam vindt plaats boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen 
stoffen bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te 
vangen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem 
voor lekdetectie dat ten minste eenmaal per jaar wordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig 
het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of 
instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

3. De vulpunten en aftappunten van een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie en afgewerkte 
olie boven een oppervlaktewaterlichaam zijn geplaatst boven of in een voorziening die zich rondom of 
onder de opgeslagen stoffen bevindt en die de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende 
vloeistoffen kan opvangen. 

4. De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn zodanig uitgevoerd dat: 
a. gemorste of gelekte vloeistoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd; 
b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de 

voorziening wordt verwijderd. 

5. De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn bestand tegen de inwerking van de opgeslagen 
stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen. 

6. De voorziening, bedoeld in het eerste lid, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 10% van de inhoud 
van alle opgeslagen stoffen. 

7. De opslagtank en de vulleiding zijn voorzien van een overvulbeveiliging. 

8. Een opslagtank voor afgewerkte olie wordt minimaal eenmaal per jaar geleegd. 

Artikel 3.71h 

1. De artikelen 3.71d, 3.71f en 3.71g zijn niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met gasolie, 
smeerolie of afgewerkte olie die niet op de vloer staat. 

2. Aan de in het eerste lid bedoelde bovengrondse opslagtanks die niet op de vloer staan, kan het bevoegd 
gezag ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, 
voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de 
kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, maatwerkvoorschriften stellen met 
betrekking tot de plaats, de constructie, de keuring, de bodem- en veiligheidsvoorzieningen van de 
opslagtank. 

Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.5ha 

Artikel 3.71c, derde lid, is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank die is geïnstalleerd voor de 
datum waarop paragraaf 3.4.9 op de inrichting van toepassing werd en die niet op de vloer staat. 

Artikel 6.11 

Indien een bovengrondse opslagtank voor vloeibare brandstoffen die is geïnstalleerd voor 1 januari 2000 niet 
overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een 
persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit geïnspecteerd kan 
worden, wordt deze bovengrondse opslagtank uiterlijk 1 januari 2015 buiten werking gesteld. 

Artikel 6.11b, lid 1 en 3 

1.  Indien een bovengrondse opslagtank voor gasolie is geïnstalleerd voor het tijdstip van het van 
toepassing worden van paragraaf 3.4.9 op de inrichting is artikel 3.71d, derde lid, niet van toepassing tot 
het moment waarop de eerstvolgende keuring behoort plaats te vinden. 
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3. Het bevoegd gezag kan aan een opslagtank als bedoeld in het eerste en tweede lid bij 
maatwerkvoorschrift eisen stellen om de toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te 
borgen. 
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Bereiden van voedingsmiddelen 

 

Document Milieuregels "Bereiden van voedingsmiddelen" 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit § 3.6.1, artikel 3.130 t/m 3.132 
§ 6.13l, artikel 6.24x 

Activiteitenregeling § 3.6.1, artikel 3.103 
§ 6.1, artikel 6.8 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.6.1) 

Artikel 3.130 

Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met: 
a. keukenapparatuur; 
b. grootkeukenapparatuur; 
c. één of meer bakkerijovens die chargegewijs beladen worden, of 
d. één of meer bakkerijovens die continu beladen worden met een nominaal vermogen van ten hoogste 

400 kilowatt. 

Artikel 3.131 

1. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en 
daarmee samenhangende activiteiten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid. 

2. Indien niet in een vuilwaterriool geloosd kan worden, is lozen anders dan in een vuilwaterriool 
toegestaan, indien het afvalwater gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de 
voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het 
afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten. 

3. Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of 
vermalen, wordt niet geloosd. 

4. Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend 
afvalwater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform 
NEN-EN 1825-1 en 2. In afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het 
ledigen en reinigen dan daarin vermeld worden volstaan, indien een lagere frequentie geen nadelige 
gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de afscheider. 

5. Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid, het lozen zonder een 
vetafscheider en slibvangput toestaan, indien gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in 
combinatie met de hoeveelheid te lozen afvalwater, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de 
doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Artikel 2.2, vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

Artikel 3.132 

Bij het bereiden van voedingsmiddelen wordt ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet 
mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder voldaan aan de bij ministeriële 
regeling gestelde eisen. 
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Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.13l) 

Artikel 6.24x 

1. Artikel 3.131, vierde lid, is niet van toepassing indien voor het tijdstip waarop dat artikel op de inrichting 
van toepassing werd een slibvangput en een vetafscheider zijn geplaatst die voldoen aan en worden 
gebruikt conform NEN 7087. 

2. Indien op een inrichting voor 1 januari 2008 een besluit als bedoeld in artikel 6.43 van toepassing was en 
vanuit die inrichting het afvalwater van het vervaardigen of bereiden van voedingsmiddelen werd geloosd 
zonder behandeling in een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan NEN-EN-1825-1 en 2 dan wel 
NEN 7087, geldt voor dat lozen een ontheffing die als maatwerkvoorschrift als bedoeld artikel 3.131, 
vijfde lid, wordt aangemerkt. 

3. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een inrichting waarop met ingang van 1 januari 
2008 tot 1 januari 2013 het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit mestbassins milieubeheer of het 
Besluit glastuinbouw van toepassing was. 

Activiteitenregeling (§ 3.6.1) 

Artikel 3.103  

1. Ten behoeve van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar 
niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 3.132 van het besluit, worden afgezogen dampen 
en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen als bedoeld in artikel 3.130, onder b, c en d, van het 
besluit die naar de buitenlucht worden geëmitteerd: 
a. ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen 

bebouwing afgevoerd; of 
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie. 

2. Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar 
niveau beperken van geurhinder, bedoeld in artikel 3.132 van het besluit, worden dampen die vrijkomen 
bij het bereiden van voedingsmiddelen, bedoeld in artikel 3.130, onder b, van het besluit, in een ruimte 
bij grillen, anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en voordat zij in 
de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend 
filter. 

3.  Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie van de 
uittredende lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein of een 
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare. 

4. Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt vanwege 
het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen, 
geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele geurpieken, in aanvulling op het 
eerste lid, met inachtneming van de NeR, maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot: 
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het eerste lid; 
b. de situering van het emissiepunt; 
c. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of 
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen. 
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Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.8 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van het besluit of een deel daarvan op een activiteit op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 3.27l, 3.103, eerste lid, 3.104, eerste lid, 4.40, 
vierde lid, 4.46, vierde lid, 4.64, vierde lid, 4.68, zesde lid, 4.84c, tweede lid, 4.100, eerste lid, 4.102c, 
tweede lid, 4.102f, tweede lid, en 4.104d, tweede lid, niet van toepassing, voor zover er geen 
verandering van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit 
nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de 
geurbelasting op gevoelige gebouwen. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
3.103, vierde lid, 3.104, tweede en derde lid, 4.40, zevende en achtste lid, 4.46, zevende en achtste lid, 
4.64, zevende en achtste lid, 4.68, achtste en negende lid, 4.84c, vierde en vijfde lid, 4.100, derde lid, 
4.102c, vierde lid, 4.102f, vierde en vijfde lid, en 4.104d, vierde en vijfde lid stellen. 

3. In afwijking van het eerste lid, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar 
niveau overschrijdt met inachtneming van de NeR bij maatwerkvoorschrift bepalen dat artikel 3.103, 
eerste lid, wel van toepassing is. 
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Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken 

 

Document 
Milieuregels "Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen 
of dranken" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 3.6.3, artikel 3.137 t/m 3.141 

§ 6.13m, artikel 6.24y 

Activiteitenregeling § 3.6.3, artikel 3.106 en 3.107 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit (§ 3.6.3) 

Artikel 3.137 

1. Deze paragraaf is van toepassing op het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken 
voor menselijke consumptie, voor zover daarbij geen sprake is van: 
a. het ambachtelijk bereiden van voedingsmiddelen of dranken; 
b. het bereiden van voedingsmiddelen of dranken met: 

1°. keukenapparatuur, 
2°.  grootkeukenapparatuur; 
3°.  een of meer bakkerijovens die chargegewijs beladen worden, of 
4°.  één of meer bakkerijovens die continu beladen worden met een nominaal vermogen van ten 

hoogste 400 kilowatt; 
c. het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees en vis; 
d. de extractie van plantaardige oliën of veredeling van vetten; 
e. de productie van zetmeel of suiker, of 
f. de productie van alcohol. 

2. Deze paragraaf is niet van toepassing op een IPPC-installatie. 

Artikel 3.138 

1. Het in een oppervlaktewaterlichaam lozen van afvalwater afkomstig van het vervaardigen of bewerken 
van voedingsmiddelen of dranken voor menselijke consumptie is uitsluitend toegestaan, indien daarbij 
ten minste wordt voldaan aan de eisen, gesteld bij of krachtens het tweede tot en met het zesde lid. 

2. Het te lozen afvalwater bevat geen stoffen die op grond van het BBT-informatiedocument over het 
beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water, aangewezen 
krachtens artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht («Beoordeling stoffen en preparaten» 
van de Commissie Integraal Waterbeheer CIW (4 2000-05)), worden aangemerkt als stoffen waarvoor 
een: 
a. saneringsinspanning A geldt, of 
b. saneringsinspanning B geldt, tenzij het afvalwater wordt gezuiverd door middel van biologische 

zuivering. 

3. In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het 
milieu zich daar niet tegen verzet, bij maatwerkvoorschrift het lozen van afvalwater als bedoeld in dat lid, 
onder a of b, toestaan. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
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4. Onverminderd het tweede en derde lid voldoet het te lozen afvalwater in enig steekmonster aan de 
volgende eisen: 
a) het biochemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 30 mg/l; 
b) het chemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 250 mg/l; 
c) de totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen bedraagt ten hoogste 100 mg/l; 
d) het gehalte aan zink bedraagt ten hoogste 1 mg/l; 
e) het gehalte aan koper bedraagt ten hoogste 1 mg/l; 
f) het gehalte aan totaalfosfor bedraagt ten hoogste 2 mg/l, en 
g) het gehalte aan totaalstikstof bedraagt ten hoogste 15 mg/l. 

5. In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift: 
a. lagere gehaltes of grenswaarden vaststellen indien het belang van het milieu daartoe noodzaakt, of 
b. hogere gehaltes of grenswaarden vaststellen, indien het belang van de bescherming van het milieu 

zich daartegen niet verzet. 
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

6. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 

Artikel 3.139 

1. Het lozen in een vuilwaterriool van afvalwater afkomstig van het vervaardigen of bewerken van 
voedingsmiddelen of dranken bestemd voor menselijke consumptie is toegestaan indien daarbij ten 
minste voldaan wordt aan de eisen, gesteld bij en krachtens het tweede tot en met zesde lid. 

2. Het te lozen afvalwater bevat geen stoffen die op grond van het BBT-informatiedocument over het 
beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water, aangewezen 
krachtens artikel 5.4, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht («Beoordeling stoffen en preparaten» 
van de Commissie Integraal Waterbeheer CIW (4 2000-05)), worden aangemerkt als stoffen waarvoor 
een saneringsinspanning A geldt. 

3. In afwijking van het tweede lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het 
milieu zich daar niet tegen verzet, bij maatwerkvoorschrift het lozen van afvalwater, bedoeld in dat lid, 
toestaan. 
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 

4. Het afvalwater wordt voorafgaand aan het lozen in een vuilwaterriool niet onderworpen aan een 
biologische behandeling. 

5. Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, 
bij maatwerkvoorschrift, in afwijking van het derde lid, een biologische behandeling toestaan 
voorafgaand aan het lozen in een vuilwaterriool. 

6. Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater waarbij olie, vet, zuivel, vlees of vis wordt verwerkt, 
wordt het afvalwater, voor vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid door een 
vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en -2. In 
afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daar 
vermeld worden volstaan indien dit geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van de 
afscheider. 

7. Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 

Artikel 3.140 

1. Een inrichting voor het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken voor menselijke 
consumptie wordt uitsluitend opgericht of uitgebreid in capaciteit voor dat vervaardigen of bewerken 
indien nieuwe geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten door die oprichting of uitbreiding wordt 
voorkomen. De eerste volzin is eveneens van toepassing op het wijzigen van de inrichting, indien die 
wijziging leidt tot een grotere of andere geurbelasting ter plaatse van een of meer geurgevoelige 
objecten. 
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2. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid bij maatwerkvoorschrift een bepaalde mate van 
nieuwe geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten toestaan, indien het belang van de 
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Bij het opstellen van het maatwerkvoorschrift 
neemt het bevoegd gezag de NeR in acht en houdt het rekening met vastgesteld lokaal beleid ten 
aanzien van geurhinder. 

3. Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat ten gevolge van het vervaardigen of bewerken van 
voedingsmiddelen of dranken voor menselijke consumptie de geurhinder ter plaatse van een of meer 
geurgevoelige objecten een aanvaardbaar niveau overschrijdt, met inachtneming van de NeR bij 
maatwerkvoorschrift bepalen dat een bepaalde geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten niet 
wordt overschreden, dan wel dat technische voorzieningen in de inrichting worden aangebracht of 
gedragsregels in de inrichting in acht worden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau 
te beperken. 

Artikel 3.141 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of 
dranken voor menselijke consumptie waarbij voedingsmiddelen of dranken of grondstoffen daarvan 
worden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, 
S2, S3 of S4 worden gemengd, de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan: 
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk 

is aan of groter is dan 200 gram per uur, en 
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan 200 

gram per uur. 

2. Het bevoegd gezag kan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, indien het gaat om een emissie van 
hygroscopisch stof, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 
200 gram per uur, indien de toepassing van een filtrerende afscheider technisch niet haalbaar is en 
indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift 
een hogere emissieconcentratie van stofklasse S toestaan. De emissieconcentratie die bij 
maatwerkvoorschrift wordt toegestaan, bedraagt ten hoogste 50 milligram per normaal kubieke meter. 

3. Bij maatwerkvoorschrift, bedoeld in het tweede lid, kunnen eisen worden gesteld met betrekking tot: 
a. het controleren van de emissieconcentratie van stofklasse S, of 
b. het onderhoud en de controle van een emissiebeperkende techniek die in de inrichting wordt ingezet 

om aan het maatwerkvoorschrift te voldoen. 

4. Bij het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken voor menselijke consumptie waarbij 
voedingsmiddelen of dranken of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of 
geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden gemengd, wordt ten 
behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies en het doelmatig verspreiden van 
emissies naar de buitenlucht voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.13m) 

Artikel 6.24y 

1. Artikel 3.134, derde lid, en artikel 3.139, zesde lid, zijn niet van toepassing op een slibvangput en een 
vetafscheider die voldoen aan en worden gebruikt volgens NEN 7087 en die zijn geplaatst binnen een 
inrichting voorafgaand aan het tijdstip waarop die leden op die inrichting van toepassing zouden worden. 

2. Artikel 3.134, derde lid, en artikel 3.139, zesde lid, zijn eveneens niet van toepassing op een flocculatie-
afscheider die binnen een inrichting is geplaatst voorafgaand aan het tijdstip waarop die leden op die 
inrichting van toepassing zouden worden. 
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Activiteitenregeling (§ 3.6.3) 

Artikel 3.106 

Aan artikel 3.141, vierde lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien: 
a. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen of 

dranken waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of 
geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden gemengd, worden 
gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 3.141, tweede lid, van het besluit 
te voldoen; en  

b. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo 
vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 3.107 

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies wordt 
stofklasse S dat vrijkomt bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen of dranken als bedoeld 
in artikel 3.141 van het besluit waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, 
gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 
worden gemengd, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen. 

2. Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de afgezogen 
emissies die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van voedingsmiddelen of dranken als bedoeld 
in artikel 3.141 van het besluit, waarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden gedroogd, 
gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 
worden gemengd en naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, 
indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op 
een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per 
hectare, is gelegen. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit en met inachtneming van de NeR 
maatwerkvoorschriften stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de 
buitenlucht, bedoeld in het tweede lid. 
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Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in 
verpakking 
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Activiteitenregeling § 4.1.1, artikel 4.1 t/m 4.10a 
§ 6.1, artikel 6.6, 6.6a en 6.6b 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit (§ 4.1.1) 

Artikel 4a 

Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gevaarlijke stoffen of bodembedreigende stoffen in 
verpakking, met uitzondering van: 
a. de opslag van vuurwerk; 
b. pyrotechnische artikelen voor theatergebruik; 
c. andere ontplofbare stoffen; 
d. stoffen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F; 
e. asbest; 
f. gedemonteerde airbags; 
g. gordelspanners, of 
h. vaste kunstmeststoffen. 

Artikel 4.1 

1. De verpakking en de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking voldoen ten behoeve 
van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet 
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone 
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste aan de bij ministeriële regeling te stellen 
eisen. 

2. Indien in een opslagvoorziening bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in 
verpakking meer dan 2.500 kilogram gevaarlijke stoffen, niet zijnde gasflessen behorende tot de ADR 
klasse 2, aanwezig zijn, bedraagt de afstand tussen de opslagvoorziening en de dichtstbijzijnde woning 
van derden ten minste 20 meter. 

3. Indien de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in 
verpakking is uitgevoerd als brandcompartiment of indien tussen de opslagvoorziening en de woning van 
derden een brandwerende voorziening van voldoende omvang aanwezig is, bedraagt de afstand, 
bedoeld in het tweede lid, ten minste 8 meter. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien in de opslagvoorziening geen brandbare 
gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 

5. Indien in een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening meer dan 1.000 liter brandbare gassen in 
gasflessen gemeten naar de totale waterinhoud aanwezig zijn, bedraagt de afstand tussen de 
opslagvoorziening en de dichtstbijzijnde woning van derden ten minste 15 meter. Indien tussen de 
opslagvoorziening en de woning van derden een brandwerende voorziening van voldoende omvang 
aanwezig is, bedraagt de afstand, bedoeld in de eerste zin, ten minste 7,5 meter. 
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6. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die gevuld zijn met autogas is verboden, met 
uitzondering van wisselreservoirs ten behoeve van interne transportmiddelen. De eerste volzin is niet 
van toepassing op gedemonteerde LPG-tanks van motorvoertuigen. 

7. De verpakking en de opslag van vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en afvalstoffen 
waaruit vloeibaar bodembedreigende stoffen kunnen lekken voldoen ten behoeve van het realiseren van 
een verwaarloosbaar bodemrisico, aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen. 

8. Ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken 
van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan 
van gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking, bodembedreigende stoffen in 
verpakking en van lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en vloeibare 
bodembedreigende stoffen verboden, met uitzondering van: 
a. het opslaan benedendeks op een binnenschip dat beschikt over een certificaat van onderzoek als 

bedoeld in artikel 6 van het Binnenvaartbesluit, of 
b. het opslaan van gasflessen. 

9. Indien gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen in verpakking of vloeibare bodembedreigende stoffen in 
verpakking boven een oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn, wordt ten behoeve van het voorkomen 
dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van een 
oppervlaktewaterlichaam ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen. 

10. Het tweede tot en met zesde lid en het achtste en negende lid, zijn niet van toepassing op het opslaan 
van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking, indien dat opslaan plaatsvindt in het kader van agrarische 
activiteiten. 

Activiteitenregeling (§ 4.1.1) 

Artikel 4.1 

1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel, voor 
zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat 
ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het 
besluit wordt bij de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking, niet zijnde 
vuurwerk, andere ontplofbare stoffen, vaste kunstmeststoffen of organische peroxiden als bedoeld in 
artikel 4a, onder d, van het besluit, ten minste voldaan aan de artikelen 4.2 tot en met 4.9b en 4.10, 
vierde lid. 

2. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.1, 
zevende lid, van het besluit, wordt bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare 
bodembedreigende stoffen in verpakking, afvalstoffen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen 
kunnen lekken en CMR-stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, andere ontplofbare stoffen, vaste 
kunstmeststoffen, of organische peroxiden als bedoeld in artikel 4a, onder d, van het besluit, voldaan 
aan de artikelen 4.2, 4.9, 4.9a, 4.9b en 4.10. 

3. Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken 
van verontreiniging van het oppervlaktewater als bedoeld in artikel 4.1, negende lid, van het besluit wordt 
bij het boven oppervlaktewater opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare 
bodembedreigende stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking, niet zijnde vuurwerk, vaste 
kunstmeststoffen, organische peroxiden als bedoeld in artikel 4a, onder d, van het besluit, asbest, 
gedemonteerde airbags en gordelspanners en andere ontplofbare stoffen voldaan aan de artikelen 4.2 
en 4.10a. 

4. Van een voldoende brandwerende voorziening als bedoeld in artikel 4.1, derde en vijfde lid, van het 
besluit, is in ieder geval sprake indien de wand een brandwerendheid van ten minste 60 minuten heeft, 
een hoogte heeft van twee meter en aan weerszijden van de opslagvoorziening een lengte heeft van ten 
minste twee meter, horizontaal gemeten vanaf de opslagvoorziening. 
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Artikel 4.2 

De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en 
CMR-stoffen tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking 
onvoorzien kan ontsnappen. 

Artikel 4.3 

1. Gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen in een 
opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 
15: 
a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 

3.2.12, en paragraaf 3.4; 
b. de paragrafen 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van voorschrift 3.10.5; 
c. voorschrift 3.21.1, eerste alinea, en 
d. paragraaf 3.23. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op: 
a. gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking van de klassen 1, 4 of 7 van het ADR; 
b. gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, met 

uitzondering van de stoffen met classificatiecode M6 of M7 die het aquatisch milieu verontreinigen; 
c. gasflessen, spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR, en 
d. accu's. 

Artikel 4.4 

Spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen in een 
opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15: 
a. de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3; 
b. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4; 
c. de paragrafen 3.10 tot en met 3.20, met uitzondering van voorschrift 3.10.5 en paragraaf 3.14; 
d. voorschrift 3.21.1, eerste alinea; 
e. paragraaf 3.23, en 
f. de voorschriften 7.3.1 tot en met 7.3.5, 7.4.1 en 7.4.2. 

Artikel 4.4a 

1. Gasflessen van de klasse 2 van het ADR worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd 
en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15: 
a. de voorschriften 3.1.1 en 3.1.3; 
b. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4, met uitzondering van 

voorschrift 3.4.5; 
c. de paragrafen 3.11 en 3.15 tot en met 3.20; 
d. voorschrift 3.21.1, eerste alinea; 
e. paragraaf 3.23, en 
f. de voorschriften 6.1.2 en 6.1.3. 

2. Gasflessen van de klasse 2 van het ADR in een brandveiligheidsopslagkast worden opgeslagen 
overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15: 
a. de voorschriften 6.2.1 tot en met 6.2.3; 
b.  de voorschriften 6.2.7 tot en met 6.2.16, en 
c. de voorschriften 6.3.2 tot en met 6.3.6. 

3. Het opslaan van gasflessen anders dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan paragraaf 6.2 van 
PGS 15. 

4. Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op gasflessen van de klasse 2 van het ADR met: 
a. kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening; 
b. kooldioxide bij horecagelegenheden, of 
c. blusgas. 
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5. Een opslagplaats voor de gasflessen, bedoeld in het vierde lid, is vanaf de buitenzijde als zodanig 
herkenbaar, op een duidelijke wijze gemarkeerd en niet voor onbevoegden toegankelijk. 

6. Gasflessen buiten een opslagvoorziening als bedoeld in het eerste lid voldoen aan de voorschriften 
6.2.3, 6.2.10 en 6.2.14 van PGS 15. 

Artikel 4.4b 

1. Gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR worden opgeslagen in een 
opslagvoorziening als bedoeld in artikel 4.3, eerste lid. 

2. Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4 van het ADR anders dan in een 
brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.1 van PGS 15. 

3. Het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 4.1 van het ADR anders dan in een 
brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.2 van PGS 15. 

Artikel 4.4c 

1. Gebruikte accu's worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak.  

2. De vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak, bedoeld in het eerste lid: 
a. is voldoende sterk om weerstand te bieden aan optredende vloeistofdruk als gevolg van een 

lekkage; 
b. heeft een oppervlak dat niet groter is dan 20 vierkante meter, en 
c. heeft een opvangcapaciteit die ten minste gelijk is aan de totale inhoud van de opgeslagen accu's. 

3. Een accu staat rechtop. 

Artikel 4.5 

1. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het opslaan van gevaarlijke stoffen 
als bedoeld in deze paragraaf, voor zover in deze paragraaf wordt verwezen naar de voorschriften 
3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.9, 3.2.10, 3.10.4, 3.18.1, 6.2.4 tot en met 6.2.6, 6.3.6, 8.5.1 en 10.2.1 van 
PGS 15 en deze voorschriften van PGS 15 voorzien in de mogelijkheid tot afwijkende voorschriften. 

2. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bij het opslaan van gevaarlijke stoffen de aanwezigheid 
van een deskundige als bedoeld in voorschrift 3.17.1 van PGS 15, voorschrijven, voor zover in deze 
paragraaf wordt verwezen naar dat voorschrift. 

3. Het tweede lid is eveneens van toepassing op inrichtingen waar minder dan 2500 kilogram verpakte 
gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen worden opgeslagen. 

Artikel 4.6 

1. Artikel 4.3, eerste lid, is niet van toepassing op de volgende stoffen van klasse 3 van het ADR: 
a. alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking; 
b. dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 graden Celsius en 100 graden 

Celsius; 
c. verwarmde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256, of 
d. niet giftige, niet-bijtende en niet-milieugevaarlijke viskeuze oplossingen en homogene mengsels met 

een vlampunt van 23 graden Celsius en hoger, die niet zijn onderworpen aan de voorschriften van 
het ADR. 

2. De artikelen 4.3, eerste lid, 4.4, 4.4a, eerste tot en met vijfde lid, 4.4b en 4.4c zijn niet van toepassing op 
gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking die: 
a. tijdelijk worden opgeslagen overeenkomstig artikel 4.7; 
b. als werkvoorraad aanwezig zijn; 
c. in vervoerseenheden aanwezig zijn; 
d. in een verkoopruimte aanwezig zijn,  
e. via leidingen zijn aangesloten op een installatie, of. 
f. aanwezig zijn in hoeveelheden kleiner dan de in tabel 4.6 weergegeven hoeveelheden. Indien sprake 

is van stoffen uit verschillende klassen in hoeveelheden die kleiner zijn dan de in tabel 4.6 
opgenomen ondergrens, wordt naar rato berekend of de ondergrens wordt overschreden. 
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Tabel 4.6 

Klasse van het ADR zonder bijkomend 

gevaar 

Verpakkingsgroep Ondergrens in kilogram 

of liter 

Alle klassen I 1 
CMR-stoffen n.v.t. 1 
2 (UN-nummer 1950: Spuitbussen en UN-
nummer 2037: Houders, klein, gas) 

n.v.t. 50 

3 II 25 
3 III 50 
4.1, 4.2, 4.3 II en III 50 
5.1 II en III 50 
6.1 II en III 50 
6.2 categorie I3, I4 II en III 50 
Totaal voorgaande klassen - 50 
8 II en III 250 
9 II en III 250 
2 (Gasflessen) n.v.t. 125 liter waterinhoud 
Gewasbeschermingsmiddelen en biociden  400 

 

3. Onverminderd het tweede lid geldt een vrijstelling tot de dubbele hoeveelheid van de in tabel 4.6 
genoemde ondergrenzen voor verpakkingen als LQ. Deze vrijstelling geldt alleen indien de stoffen zijn 
opgeslagen in een gesloten verpakking die voldoet aan de daartoe in het ADR gestelde eisen. 

4. Voor stoffen met een bijkomend gevaar is de laagste ondergrens bepalend. 

Artikel 4.7 

1.  Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats:  
a.  in één of meer speciaal daarvoor bestemde opslagvoorzieningen, of 
b.  in één of meer laad- en losgedeelten tijdens de aanwezigheid van een deskundige als bedoeld in 

voorschrift 3.17.1 van PGS 15. 

2.  Tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende onderdelen 
van PGS 15: 
a.  de voorschriften 3.2.9 en 3.4.1 tot en met 3.4.4; 
b. de paragrafen 3.8, 3.9, 3.11, 3.13 tot en met 3.18, met uitzondering van voorschrift 3.16.2, en 

paragraaf 3.20; 
c.  voorschrift 3.21.1, eerste alinea; 
d.  paragraaf 3.23, en  
e.  de voorschriften 10.2.1 en 10.4.1 tot en met 10.4.7, met uitzondering van voorschrift 10.4.4. 

3.  In de opslagvoorziening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en in het laad- en losgedeelte, bedoeld in 
het eerste lid, onderdeel b, zijn geen stoffen aanwezig van: 
a.  verpakkingsgroep I van het ADR; 
b.  de klasse 1, 2.3 en 7 van het ADR; 
c.  de klasse 5.2 van het ADR, met uitzondering van gelimiteerde hoeveelheden tot 1.000 kg, of 
d.  de klasse 6.2 van het ADR, met uitzondering van stoffen UN-nummer 3291 en UN-nummer 3373. 

4.  Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op gasflessen.  

5.  Onverminderd het tweede tot en met vierde lid geldt voor de opslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
a, dat:  
a.  deze voldoet aan de voorschriften 10.5.1 tot en met 10.5.4 van PGS 15, en  
b.  de gezamenlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een 

brandcompartiment ten hoogste 10.000 kilogram bedraagt. 
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6. Onverminderd het tweede tot en met vierde lid geldt voor de opslag, bedoeld in het eerste lid, onderdeel 
b, dat:  
a.  deze voldoet aan de voorschriften 10.6.2 tot en met 10.6.4 van PGS 15;  
b.  de gezamenlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een 

brandcompartiment ten hoogste 10.000 kilogram bedraagt, en  
c.  de gezamenlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in de 

inrichting ten hoogste 10.000 kilogram bedraagt indien de tijdelijke opslagvoorziening niet is 
gesitueerd in een brandcompartiment met een WBDBO van 60 minuten of hoger. 

7.  Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de tijdelijke opslag van gevaarlijke 
stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in de buitenlucht. 

Artikel 4.8 

1. De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking in een voor het publiek 
toegankelijke verkoopruimte is brandveilig. 

2. Aan het eerste lid wordt voldaan indien gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking: 
a. zijn opgeslagen overeenkomstig de artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c en 4.5, of 
b. niet in grotere hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven in tabel 4.8. 

3. Dit artikel is niet van toepassing op: 
a. verpakkingen met producten bestemd voor de persoonlijke verzorging, waaronder spuitbussen, of 
b. alcoholhoudende dranken in consumentenverpakkingen. 

4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot een andere wijze van opslag 
dan genoemd in het tweede lid op basis van een door de inrichtinghouder ingediend 
uitgangspuntendocument met betrekking tot de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische 
maatregelen, waarin is aangetoond dat de opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen 
in verpakking in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte brandveilig is. Voordat de betreffende 
verkoopruimte in gebruik wordt genomen, is door een inspectie-instelling, die geaccrediteerd is door een 
accreditatie-instelling volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020, door middel van een goedkeurend 
inspectierapport aangetoond dat de met het oog op de brandveiligheid getroffen voorzieningen en 
maatregelen zijn uitgevoerd overeenkomstig het uitgangspuntendocument. Dit inspectierapport is binnen 
de inrichting aanwezig. 

5. Een lekbak als bedoeld in tabel 4.8 is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100% van de 
daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten. 
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Tabel 4.8: 

Maximale hoeveelheid gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte in liters  

Nr.  

Soort verpakte gevaarlijke stoffen en 
CMR-stoffen  

Woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, 
gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s) 

(van derden) boven verkoopruimte 

Geen woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, 
gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s) 

(van derden) boven verkoopruimte1 

 Opslag ADR 
klasse 3 zonder 
lekbak aanwezig 

Overige opslag 
situaties, waaronder 
ADR klasse 3 in of 

boven lekbak 

Opslag ADR 
klasse 3 zonder 
lekbak aanwezig 

Overige opslag 
situaties, waaronder 
ADR klasse 3 in of 

boven lekbak 

I  Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in 
verpakking, exclusief III, maar inclusief II  

500 750 1.000 1.500 

II ADR klasse 2 en 3 m.u.v. gebruiksklare 
ruitensproeiervloeistof met vlampunt > 
40 ºC  

Verkoopruimte is brandcompartiment 
met wbdbo2 tussen woon-, bijeenkomst-, 
onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of 

logiesfunctie(s) (van derden)  60 
minuten? 

300 800 

Nee Ja Nee Ja   

75 3 150 1503 150 

III  Verfproducten, die als gevaarlijke stoffen 
volgens het ADR, klasse 3 zijn 
aangewezen,  in metalen verpakking  

8.000 

1 Indien de verkoopruimte niet onder woon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of logiesfunctie(s) 
(van derden) is gesitueerd gelden de maximale hoeveelheden per brandcompartiment. 

2 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. 
3 Opslag in een verkoopruimte zonder een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van minimaal 60 

minuten is uitsluitend toegestaan als er sprake is van individuele consumentenverpakkingseenheden met een 
inhoud van ten hoogste 5 liter. 

Artikel 4.9 

1. Leidingen aangesloten op een verpakking met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare 
bodembedreigende stoffen: 
a. zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast aangelegd; 
b. zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistofdicht uitgevoerd; 
c. worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid. 

2. In elke aansluiting op verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter gevaarlijke stoffen beneden het 
hoogste vloeistofniveau, is zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter geplaatst. De afsluiter is zodanig 
uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten. 

3. Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking 
product uit de tank kan stromen, zijn voorzien van een anti-hevel voorziening. 

Artikel 4.9a 

1. In afwijking van artikel 4.9 zijn stationaire bovengrondse verpakkingen voor het opslaan van afgetapte 
vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf, met de daarbij behorende leidingen en 
appendages, met een inhoud van ten hoogste 270 liter per verpakking, uitgevoerd en geïnstalleerd en 
worden gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit 
bodemkwaliteit aangewezen normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over 
een erkenning op grond van dat besluit. 
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2. Het opslaan van afgetapte vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf in stationaire 
bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de 
volgende onderdelen van PGS 30: 
a. de paragrafen 2.2 en 2.3; 
b. de voorschriften 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6, 2.6.11 en 2.6.14, en 
c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1. 

3. Een ruimte waarin verpakkingen als bedoeld in het eerste lid worden opgeslagen, bevindt zich niet op 
een verdieping. 

4. Het gebruik van de verpakkingen waarin het opslaan, vullen en afleveren van afgetapte vloeibare 
brandstoffen bij een autodemontagebedrijf plaatsvindt in stationaire bovengrondse verpakkingen met de 
daarbij behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30: 
a. voorschrift 3.2.4; 
b. de paragrafen 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en 
c. de voorschriften 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4. 

5. Voor stationaire bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden 
de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 4.9a. 

Tabel 4.9a (Her)keuringstermijnen voor bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende 
leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 2 tot en met PGS-klasse 4 

Staal enkelwandig in gecertificeerde 

opvangbak 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 

 
Staal dubbelwandig met 

lekdetectiepot-systeem 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

15 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 

 
Staal dubbelwandig met lekdetectie 

overeenkomstig BRL K910 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 
Zonder coating of niet volledig gecoat 15 jaar 15 jaar 15 jaar 20 jaar 
Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

15 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

Volledig gecoat overeenkomstig BRL 
K790 of BRL K779 

20 jaar 20 jaar 20 jaar 20 jaar 

 
Kunststof enkelwandig in 

gecertificeerde opvangbak 
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 15 jaar 15 jaar 
 
Kunststof dubbelwandig met 

lekdetectie overeenkomstig BRL K910  
Eerste (her)keuring Volgende herkeuring 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 

 jaarlijkse controle 
van het 

lekdetectiesysteem 
  15 jaar 20 jaar 15 jaar 20 jaar 
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Artikel 4.9b 

1. De ruimte waarin de verpakkingen, bedoeld in het eerste lid van artikel 4.9a, zijn opgesteld voldoet aan 
het bepaalde bij of krachtens het tweede tot en met het tiende lid. 

2. De WBDBO van een ruimte waarin de verpakkingen zijn opgesteld naar een andere ruimte en van een 
andere ruimte naar een ruimte waarin de verpakkingen zijn opgesteld bedraagt ten minste 60 minuten. 

3. De wanden, het dak en de draagconstructie van de ruimte waarin de verpakkingen, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 4.9a, zijn opgesteld, bezitten een brandwerendheid van ten minste 60 minuten. 

4. De ruimte vormt een vloeistofdichte lekbak met een inhoud van ten minste 300 liter. 

5. De ruimte mag slechts door deskundig personeel geopend en betreden worden. 

6. De ruimte heeft doorvoeringen van de stortleiding, de leegzuigleiding en de ontluchtingsleiding, die aan 
de bovenzijde van de ruimte worden geprojecteerd. 

7. De peilleiding heeft geen doorvoering door de wand. 

8. De beveiligingscomponenten zoals brandsmeltkleppen en detonatiebeveiligingen zijn direct aan de 
buitenzijde van de ruimte bevestigd. 

9. De ruimte is met een potentiaal vereffening aangesloten aan de buitenzijde van de ruimte en is 
doorgelust aan het frame van de verpakkingen met de natuurlijk aanwezige metallische verbinding. 

10. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de situering van de 
verpakkingen, bedoeld in artikel 4.9a. 

Artikel 4.10 

1. Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in 
verpakking en CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of 
een lekbak. 

2. Indien de opslag, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de daartoe 
gestelde eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook plaatsvinden boven een 
andere bodembeschermende voorziening . 

3. Het opslaan van vaste gevaarlijke stoffen in verpakking, vaste bodembedreigende stoffen in verpakking 
en vaste CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening. 

4. Het opslaan van een werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen als bedoeld in voorschrift 3.1.3 van PGS 15, 
vindt plaats in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke 
stof. Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen van meer dan 50 liter vindt plaats 
boven een lekbak. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing op het opslaan van een 
werkvoorraad aan bodembedreigende stoffen. 

5. In afwijking van het derde lid vindt het opslaan van vaste gevaarlijke afvalstoffen waaruit vloeibare 
bodembedreigende stoffen kunnen lekken, niet zijnde stukgoederen, plaats in een deugdelijke en 
gesloten verpakking of boven een lekbak. 

Artikel 4.10a 

1. Het boven een oppervlaktewaterlichaam opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in 
verpakking en bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een voorziening die zich 
rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en de bij normale bedrijfsvoering gemorste of 
wegspattende vloeistoffen kan opvangen. 

2. Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2.4 van overeenkomstige toepassing. 
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3. Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en vloeibare bodembedreigende 
stoffen die boven een oppervlaktewaterlichaam bovendeks aanwezig zijn, zijn aan de buitenkant schoon 
en goed gesloten of staan opgesteld boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen 
stoffen bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te 
vangen en zodanig is uitgevoerd dat er geen hemelwater op of in terecht kan komen. 

4. Gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stoffen in verpakking en bodembedreigende stoffen in 
verpakking die boven een oppervlaktewaterlichaam bovendeks aanwezig zijn, staan opgesteld boven 
een doelmatig fysieke voorziening die vrijgekomen stoffen keert zolang als nodig is om met daarop 
afgestemde maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in een oppervlaktewaterlichaam kunnen 
geraken. Artikel 2.3, tweede tot en met het achtste lid, is van overeenkomstige toepassing. 

Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.6 

In aanvulling op de artikelen 4.3 tot en met 4.4c kan het bevoegd gezag voor inrichtingen die zijn opgericht 
voor het in werking treden van deze regeling én waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip een 
vergunning van kracht was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten zoals genoemd 
in art. 6.43 van het besluit, maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de bouwkundige eisen zoals 
gesteld in voorschrift 3.2.4 van PGS 15. Het maatwerkvoorschrift kan slechts minder strenge eisen aan de 
bouwkundige voorzieningen bevatten. 

Artikel 6.6a 

Artikel 4.4, onderdeel f, is tot 1 december 2014 niet van toepassing op spuitbussen van de klasse 2 van het 
ADR, met stoffen die zijn aangemerkt als zeer licht ontvlambaar, licht ontvlambaar, ontvlambaar, toxisch, 
corrosief of oxiderend, voor zover deze aanwezig zijn in een hoeveelheid van minder dan 400 kilogram. 

Artikel 6.6b 

Artikel 4.7 is tot 1 december 2014 niet van toepassing op het tijdelijk opslaan van gevaarlijke stoffen of CMR-
stoffen in verpakking die aan derden zijn geadresseerd, voor zover het opslaan plaatsvindt overeenkomstig 
artikel 4.7 zoals dat luidde voor 1 december 2013.  
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Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische 
eindafwerking van metalen 

 

Document 
Milieuregels "Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of 
mechanische eindafwerking van metalen" 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit § 4.5.1, artikel 4.31e t/m 4.38 

Activiteitenregeling  § 4.5.1, artikel 4.50 t/m 4.54 
§ 6.1, artikel 6.7 

Versie 1 januari 2013 

 

Activiteitenbesluit (§ 4.5.1) 

Artikel 4.31e 

Deze paragraaf is van toepassing op spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische 
eindafwerking van metalen. 

Artikel 4.32 

1. Het is verboden om in de buitenlucht verspanende of thermische bewerkingen of mechanische 
eindafwerking van metalen uit te voeren. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om in het inpandig deel van de inrichting 
verspanende of thermische bewerkingen of mechanische eindafwerking van metalen uit te voeren 
vanwege het volume of het gewicht van het te bewerken object. 

3. Bij het uitvoeren van fijnverspanende bewerkingen aan metalen in de buitenlucht wordt ten behoeve van 
het voorkomen van stofhinder voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen eisen. 

Artikel 4.33 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij smeden, shredderen, droogverspanende bewerkingen, 
thermische bewerkingen en bij mechanische eindafwerking van metalen, de emissieconcentratie van 
stofklasse S niet meer dan: 
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk 

is aan of groter is dan 200 gram per uur; en 
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werkzaamheden op grond van de artikelen 4.32, tweede 
lid, of 4.86 in de buitenlucht worden verricht. 

Artikel 4.34 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij droogverspanende bewerkingen, thermische bewerkingen en 
bij mechanische eindafwerking van roestvast staal, de emissieconcentratie van chroom VI-verbindingen, 
berekend als chroom, niet meer dan 0,1 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom 
van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend als chroom, meer bedraagt dan 0,5 gram per uur. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werkzaamheden op grond van de artikelen 4.32, tweede 
lid, of 4.86 in de buitenlucht worden verricht. 

Artikel 4.35 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij het snijden van koper: 
a. de emissieconcentratie van koperverbindingen berekend als koper, niet meer dan 5 milligram per 

normaal kubieke meter indien de massastroom van koperverbindingen naar de lucht berekend als 
koper, meer bedraagt dan 10 gram per uur; 
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b. de emissieconcentratie van koperrook berekend als koper, niet meer dan 0,5 milligram per normaal 
kubieke meter indien de massastroom van koperrook naar de lucht berekend als koper, meer 
bedraagt dan 2,5 gram per uur. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de werkzaamheden op grond van artikel 4.32, tweede lid, in 
de buitenlucht worden verricht. 

Artikel 4.36 

Bij verspanende bewerkingen waar metaalbewerkingsvloeistoffen worden verneveld of verdampt worden 
maatregelen getroffen om zichtbare verspreiding van druppels en nevels die vrijkomen bij verspanende 
bewerkingen waarbij bewerkingsvloeistoffen worden gebruikt, in de buitenlucht te voorkomen. 

Artikel 4.37 

Bij het smeden, droogverspanende bewerkingen, thermische bewerking en mechanische eindafwerking van 
metalen worden ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies en het doelmatig 
verspreiden van emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast. 

Artikel 4.38 

Bij spaanloze, verspanende of thermische bewerkingen of mechanische eindafwerking van metalen wordt 
ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële 
regeling te stellen eisen. 

Activiteitenregeling (§ 4.5.1) 

Artikel 4.50 

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies, worden stof en 
rook die vrijkomen bij smeden, droogverspanende bewerkingen, thermische bewerkingen en 
mechanische eindafwerking van metalen, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron 
afgezogen. 

2. Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden voor zover het 
afgezogen emissies betreft, die vrijkomen bij smeden, droogverspanende bewerkingen, thermische 
bewerkingen en mechanische eindafwerking van metalen en die naar de buitenlucht worden afgevoerd, 
bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig 
gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een 
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit met inachtneming van de NeR 
maatwerkvoorschriften stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de 
buitenlucht, bedoeld in het tweede lid. 

4. Indien vanwege het volume of het gewicht van het te bewerken object, bedoeld in artikel 4.32, tweede 
lid, van het besluit, het uitvoeren van fijnverspanende bewerkingen aan metalen in de buitenlucht 
plaatsvindt, worden emissies die hierbij in de buitenlucht vrijkomen voorkomen, dan wel beperkt door het 
toepassen van doelmatige stofarme technieken, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 

5. Indien het toepassen van doelmatige stofarme technieken als genoemd in het vierde lid redelijkerwijs 
niet mogelijk is, worden de emissies van stof die vrijkomen bij het uitvoeren van fijnverspanende 
bewerkingen aan metalen in de buitenlucht, gereduceerd door het plaatsen van een doelmatige 
omkapping van geschikt materiaal. 

6. Ten aanzien van het zoveel mogelijk voorkomen, dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van 
stofhinder bij het uitvoeren van fijnverspanende bewerkingen aan metalen in de buitenlucht, kan het 
bevoegd gezag met inachtneming van de NeR maatwerkvoorschriften stellen ter uitwerking van het 
vierde en vijfde lid. 

Artikel 4.51 

Aan artikel 4.33, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien: 
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a. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het smeden, droogverspanende bewerkingen, thermische 
bewerkingen en mechanische eindafwerking van metalen, worden gevoerd door een filtrerende 
afscheider die geschikt is om aan artikel 4.33, eerste lid, van het besluit te voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo 
vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 4.52 

Aan artikel 4.34, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien: 
a. de afgezogen emissies die vrijkomen bij droogverspanende bewerkingen, thermische bewerkingen en 

mechanische eindafwerking van roestvast staal, worden gevoerd door een filtrerende afscheider die 
geschikt is om aan artikel 4.34, eerste lid, van het besluit te voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo 
vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 4.53 

Aan artikel 4.35, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien: 
a. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het snijden van koper worden gevoerd door een filtrerende 

afscheider die geschikt is om aan artikel 4.35, eerste lid, van het besluit te voldoen; en 
b. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo 

vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 4.54 

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden verspanende, spaanloze en 
thermische bewerkingen en mechanische eindafwerkingen van metalen, waarbij vloeibare 
bodembedreigende stoffen worden gebruikt, en het mechanisch verkleinen van metalen waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een installatie met een oliecircuit plaats boven een bodembeschermende voorziening. 

Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.7 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van het besluit of een deel daarvan op een activiteit op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 3.15, eerste lid, 3.27j, eerste lid, 4.38, tweede 
lid, 4.40, derde lid, 4.44, tweede lid, 4.46, derde lid, 4.50, tweede lid, 4.55, tweede lid, 4.57, tweede lid, 
4.60, tweede lid, 4.64, derde lid, 4.68, vierde lid, 4.71, tweede lid, 4.74, tweede lid, 4.77, tweede lid, 4.81, 
tweede lid, 4.84a, derde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, eerste lid, 4.102a, tweede lid, 
4.102i, tweede lid, 4.104a, tweede lid, 4.104c, eerste lid, en 4.117, tweede lid, niet van toepassing voor 
zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van 
het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een 
toename van emissies als bedoeld in de genoemde artikelen of van de wijze van afvoer van die emissies 
naar de buitenlucht. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
3.15, tweede lid, 3.27j, tweede lid, 4.38, derde lid, 4.40, vijfde lid, 4.44, derde lid, 4.46, vijfde lid, 4.50, 
derde lid, 4.55, derde lid, 4.57, derde lid, 4.60, derde lid, 4.64, vijfde lid, 4.68, vijfde lid, 4.71, derde lid, 
4.74, derde lid, 4.77, derde lid, 4.81, derde lid, 4.84a, vierde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, 
tweede lid, 4.102a, derde lid, 4.102i, derde lid, 4.104a, derde lid, 4.104c, tweede lid en 4.117, derde lid 
stellen. 
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Lassen van metalen 

 

Document Milieuregels "Lassen van metalen" 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit § 4.5.2, artikel 4.38a t/m 4.43 

Activiteitenregeling  § 4.5.2, artikel 4.54a t/m 4.56 
§ 6.1, artikel 6.7 

Versie 4 februari 2015 

 

Activiteitenbesluit (§ 4.5.2) 

Artikel 4.38a 

Deze paragraaf is van toepassing op het lassen van metalen 

Artikel 4.39 

1. Het is verboden om in de buitenlucht laswerkzaamheden te verrichten. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om in het inpandig deel van de inrichting 
te lassen vanwege de omvang van het te lassen object. 

Artikel 4.40 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij laswerkzaamheden behorend tot de klassen III tot en met VII, 
de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan: 
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk 

is aan of groter is dan 200 gram per uur; en 
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur. 

2. Bij ministeriële regeling wordt de indeling van laswerkzaamheden in klassen, bedoeld in het eerste lid, 
vastgesteld. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing indien de laswerkzaamheden op grond van de artikelen 4.39, 
tweede lid, of 4.86 in de buitenlucht worden verricht. 

Artikel 4.41 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij het lassen van roestvast staal of Berylliumlegeringen de 
emissieconcentratie van: 
a. chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, niet meer dan 0,1 milligram per normaal kubieke 

meter, indien de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend als chroom, 
meer bedraagt dan 0,5 gram per uur; en 

b. berylliumverbindingen, berekend als beryllium, niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke 
meter indien de massastroom van berylliumverbindingen naar de lucht, berekend als Beryllium, meer 
bedraagt dan 0,15 gram per uur. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de laswerkzaamheden op grond van de artikelen 4.39, 
tweede lid, of 4.86 in de buitenlucht worden verricht. 

Artikel 4.42 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 is bij het lassen van materialen die geverfd zijn met loodmenie de 
emissieconcentratie van loodverbindingen, berekend als lood, niet hoger dan 0,5 milligram per normaal 
kubieke meter, indien de massastroom van loodverbindingen naar de lucht, berekend als lood, meer 
bedraagt dan 2,5 gram per uur. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de laswerkzaamheden op grond van de artikelen 4.39, 
tweede lid, of 4.86 in de buitenlucht worden verricht. 
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Artikel 4.43 

Bij het lassen van metalen worden ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies 
en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling te bepalen 
maatregelen toegepast. 

Activiteitenregeling (§ 4.5.2) 

Artikel 4.54a 

Bij het lassen van metalen wordt de volgende klassenindeling, bedoeld in artikel 4.40, tweede lid,  van het 
besluit, aangehouden: 
a. Klasse I en II: 

- TIG-lassen, plasmalassen, druklassen, autogeen lassen en onder poederlassen van alle materialen 
met uitzondering van geverfde materialen. 

b. Klasse III: 
- Lassen met beklede elektroden van alle materialen met uitzondering van roestvast staal, beryllium-

en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen; 
- MAG-lassen met gevulde draad van alle materialen met uitzondering van roestvast staal en geverfde 

materialen; 
- MIG/MAG-lassen met massieve draad van alle materialen met uitzondering van koper-, beryllium- en 

vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen. 
c. Klasse IV: 

Het lassen van geverfde materialen (met uitzondering van loodmenie) met behulp van één van de 
volgende technieken: 

- TIG-lassen (met uitzondering van aluminium), plasmalassen, druklassen, autogeenlassen, onder 
poeder lassen; 

- Lassen met beklede elektroden, MAG-lassen met gevulde draad en MIG/MAG-lassen met massieve 
draad. 

d. Klasse V, VI en VII: 
- Lassen met beklede elektroden, van de materialen: roestvast staal, vanadiumlegeringen en 

berylliumlegeringen; 
- MAG-lassen met gevulde draad van de materialen: roestvast staal; 
- Lassen met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad; 
- MIG-lassen met gevulde draad of massieve draad van de materialen: koperlegeringen en beryllium- 

en vanadiumlegeringen; 
- Lassen met gevulde draad van de materialen: ongelegeerd en gelegeerd staal; 
- Lassen van de materialen: geverfd staal met loodmenie. 

Artikel 4.55 

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies, worden stof en 
rook die vrijkomen bij het lassen van metalen behorend tot klasse III bij een verbruik van meer dan 6.500 
kilogram lastoevoegmateriaal en -elektroden per jaar, en klasse V, VI en VII, voor zover het activiteiten 
betreft zoals bedoeld in artikel 4.56 vijfde lid, bij een verbruik van meer dan 200 kilogram 
lastoevoegmateriaal en overige activiteiten klasse IV tot en met VII, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk 
is, doelmatig aan de bron afgezogen. 

2. Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, wordt voor zover het 
afgezogen lasrook vanwege het lassen van metalen betreft, die naar de buitenlucht wordt afgevoerd, 
bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig 
gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein, dan wel op een 
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare is gelegen. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit met inachtneming van de NeR 
maatwerkvoorschriften stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de 
buitenlucht, bedoeld in het tweede lid. 
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Artikel 4.56 

1. Aan de artikelen 4.40, eerste lid, 4.41, eerste lid, en 4.42, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval 
voldaan indien de afgezogen lucht afkomstig van alle klassen laswerkzaamheden wordt gerecirculeerd. 

2. Bij laswerkzaamheden klasse III wordt aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit in ieder geval voldaan 
indien per jaar niet meer dan 6.500 kilogram lastoevoegmateriaal en -elektroden wordt verbruikt. Op 
verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond wat het jaarverbruik is aan lastoevoegmateriaal en -
elektroden. 

3. Bij laswerkzaamheden klasse III wordt aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit in ieder geval voldaan 
indien: 
a. de afgezogen lasrook die vrijkomt voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door een filtrerende 

afscheider of elektrostatisch filter, die geschikt is om aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit te 
voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze 
periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt 
en vervangen. 

4. Indien bij laswerkzaamheden klasse IV niet wordt gerecirculeerd als bedoeld in het eerste lid, wordt in 
ieder geval aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit voldaan, indien: 
a. de afgezogen lasrook die vrijkomt, voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door een filtrerende 

afscheider of elektrostatisch filter die geschikt is om aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit te 
voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider of elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze 
periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt 
en vervangen. 

5. Bij laswerkzaamheden klasse V, VI en VII waarbij roestvast gelast wordt met beklede elektroden of met 
MAG gevulde draad, of indien andere materialen gelast worden met gelegeerde elektrode of met 
gelegeerde gevulde draad, wordt aan de artikelen 4.40, eerste lid, en 4.41, eerste lid, van het besluit in 
ieder geval voldaan indien per jaar niet meer dan 200 kilogram lastoevoegmateriaal en -elektroden wordt 
gebruikt. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond wat het jaarverbruik is aan 
lastoevoegmateriaal en -elektroden. 

6. Bij laswerkzaamheden klasse V, VI en VII waarbij roestvast staal gelast wordt met beklede elektroden of 
met MAG gevulde draad, of indien andere materialen gelast worden met gelegeerde elektrode of met 
gelegeerde gevulde draad, wordt aan de artikelen 4.40, eerste lid en 4.41, eerste lid, van het besluit in 
ieder geval voldaan indien: 
a. de afgezogen lasrook die vrijkomt voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door een filtrerende 

afscheider of elektrostatisch filter die geschikt is om aan de artikelen 4.40, eerste lid, en 4.41, eerste 
lid, van het besluit te voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze 
periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt 
en vervangen. 

7. Bij laswerkzaamheden klasse V, VI en VII, waarbij met loodmenie geverfd staal wordt gelast en niet 
wordt gerecirculeerd als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval aan de artikelen 4.40, eerste lid, 
en 4.41, eerste lid, van het besluit voldaan indien: 
a. de afgezogen emissies van lood- en loodverbindingen die vrijkomen bij het lassen van met 

loodmenie geverfd staal worden gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter die 
geschikt is om aan artikel 4.42, eerste lid, van het besluit te voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze 
periodiek wordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt 
en vervangen. 
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Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.7 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van het besluit of een deel daarvan op een activiteit op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 3.15, eerste lid, 3.27j, eerste lid, 4.38, tweede 
lid, 4.40, derde lid, 4.44, tweede lid, 4.46, derde lid, 4.50, tweede lid, 4.55, tweede lid, 4.57, tweede lid, 
4.60, tweede lid, 4.64, derde lid, 4.68, vierde lid, 4.71, tweede lid, 4.74, tweede lid, 4.77, tweede lid, 4.81, 
tweede lid, 4.84a, derde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, eerste lid, 4.102a, tweede lid, 
4.102i, tweede lid, 4.104a, tweede lid, 4.104c, eerste lid, en 4.117, tweede lid, niet van toepassing voor 
zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van 
het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een 
toename van emissies als bedoeld in de genoemde artikelen of van de wijze van afvoer van die emissies 
naar de buitenlucht. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
3.15, tweede lid, 3.27j, tweede lid, 4.38, derde lid, 4.40, vijfde lid, 4.44, derde lid, 4.46, vijfde lid, 4.50, 
derde lid, 4.55, derde lid, 4.57, derde lid, 4.60, derde lid, 4.64, vijfde lid, 4.68, vijfde lid, 4.71, derde lid, 
4.74, derde lid, 4.77, derde lid, 4.81, derde lid, 4.84a, vierde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, 
tweede lid, 4.102a, derde lid, 4.102i, derde lid, 4.104a, derde lid, 4.104c, tweede lid en 4.117, derde lid 
stellen. 
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Reinigen, lijmen of coaten van metalen 

 

Document Milieuregels "Reinigen, lijmen of coaten van metalen" 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit § 4.5.5, artikel 4.52 t/m 4.56 

Activiteitenregeling § 4.5.5, artikel 4.63 t/m 4.67 
§ 6.1, artikel 6.7 en 6.8 

Versie 1 januari 2013 

 

Activiteitenbesluit (§ 4.5.5) 

Artikel 4.52 

1. Deze paragraaf is van toepassing op het reinigen, lijmen of coaten van metalen. 

2. In deze paragraaf wordt onder het reinigen van metalen niet verstaan het wassen van motorvoertuigen of 
werktuigen, bedoeld in paragraaf 3.3.2., en het afspuiten van pleziervaartuigen, bedoeld in paragraaf 
4.6.6.. 

Artikel 4.53 

1. Het is verboden om in de buitenlucht metalen met behulp van een nevelspuit te coaten of te lijmen dan 
wel met behulp van een nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om deze activiteiten in het inpandige deel 
van de inrichting te verrichten vanwege de omvang van het te bewerken object. 

Artikel 4.54 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 tot en met 2.6 is bij het aanbrengen van coating of lijmlagen de 
emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan: 
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk 

is aan of groter is dan 200 gram per uur; en 
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het coaten op grond van artikel 4.53, tweede lid, in de 
buitenlucht plaatsvindt. 

Artikel 4.54a 

1. Het schoonbranden van lood, geïsoleerde kabels, oliegekoelde transformatoren en metaaloppervlakken 
die verontreinigd zijn met polyvinylchloride of andere halogeenverbindingen, is verboden. 

2. Voordat metalen worden schoongebrand, worden deze vrijgemaakt van materialen die redelijkerwijs op 
andere wijze dan door schoonbranden kunnen worden verwijderd. 

3. Bij het schoonbranden van metalen is de emissieconcentratie van: 
a. stofklasse S niet meer dan 25 milligram per normaal kubieke meter; 
b. gasvormige anorganische chloriden niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter, of 
c. totaal koolwaterstoffen niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter. 

4. Het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van de behandeling van de emissie die vrijkomt 
bij het schoonbranden, is verboden. 

Artikel 4.55 

1. Degene die de inrichting drijft neemt bij het reinigen, coaten of lijmen van metalen voorwerpen met 
betrekking tot vluchtige organische stoffen de bij ministeriële regeling gestelde emissiereducerende 
maatregelen tenzij deze niet kosteneffectief of technisch uitvoerbaar zijn. 
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2. Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij de in 
het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar, zoals dat blijkt uit de 
oplosmiddelenboekhouding als bedoeld in het derde lid. 

3. Degene die een inrichting drijft als bedoeld in het eerste lid, voert een oplosmiddelenboekhouding waarin 
het verbruik van vluchtige organische stoffen per kilogram per jaar wordt geregistreerd. 

4. Het eerste en derde lid is niet toepassing op het verbruik van vluchtige organische stoffen waarvan het in 
de handel brengen is gereguleerd door het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen 
milieubeheer. 

5. De oplosmiddelenboekhouding, bedoeld in het derde lid, wordt ten minste drie jaar in de inrichting 
bewaard en ter inzage gehouden. 

6. Indien de drempelwaarden, genoemd in tabel 2.28a worden overschreden, zijn het eerste tot en met 
vijfde lid niet van toepassing en is afdeling 2.11 van toepassing. 

Artikel 4.56 

Bij het reinigen, coaten en lijmen van metalen worden ten behoeve van: 
a. het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies; 
b. het voorkomen dan wel beperken van stofhinder; 
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht; 
d. het voorkomen dan wel beperken van geurhinder; 
e. het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, 
de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast. 

Activiteitenregeling (§ 4.5.5) 

Artikel 4.63 

In deze paragraaf wordt onder het reinigen van metalen niet verstaan het wassen van motorvoertuigen of 
carrosserie-onderdelen daarvan als bedoeld in paragraaf 3.3.2 en het afspuiten van pleziervaartuigen als 
bedoeld in paragraaf 4.6.5. 

Artikel 4.64 

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk beperken van diffuse emissies, worden 
dampen en gassen die vrijkomen bij: 
a. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorwerpen door middel van vernevelen van vluchtige 

organische stoffen met een nevelspuit; 
b. het coaten van metalen voorwerpen door middel van het opbrengen van poeder; 
c. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorwerpen met vluchtige organische stoffen door middel 

van dompeling in open of halfgesloten baden, uitgezonderd de toepassing van hoogkokende stoffen; 
d. het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van met vluchtige organische 

stoffen behandelde materialen dan wel het moffelen van materialen die zijn van voorzien van een 
poedercoating, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen. 

2. Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder, worden 
emissies van stof, waaronder ook coating-, lijm- of poederdeeltjes, die vrijkomen bij het in de buitenlucht 
coaten en lijmen van metalen door middel van vernevelen met een nevelspuit, voorkomen dan wel 
beperkt door het plaatsen van doelmatige afschermingen. 

3. Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de 
overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, afgezogen dampen en gassen, die naar de buitenlucht 
worden afgevoerd bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een 
emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein 
dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen. 

4. Ten behoeve van het voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, 
worden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a, c en d afgezogen dampen en gassen, indien 
deze op de buitenlucht worden geëmitteerd: 
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a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen 
gebouwen afgevoerd; of 

b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie. 

5. Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit met inachtneming van de NeR 
maatwerkvoorschriften stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de 
buitenlucht, als bedoeld in het derde lid. 

6. Het vierde lid is niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie van de uittredende 
lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met 
minder dan één gevoelig gebouw per hectare. 

7. Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt vanwege 
het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen, 
geuremissies die niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele geurpieken in aanvulling op het 
vierde lid met inachtneming van de NeR maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot: 
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het vierde lid; 
b. de situering van de afvoerpijp; 
c. het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of 
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen. 

8. In afwijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar 
niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het zevende lid onvoldoende zijn om de 
overschrijding ongedaan te maken met inachtneming van de NeR maatwerkvoorschriften stellen met 
betrekking tot de aanwezigheid van een ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de 
afgezogen dampen en gassen. 

Artikel 4.65 

Aan artikel 4.54, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien: 
a. de afgezogen emissies die vrijkomen bij het coaten en lijmen van metalen voorwerpen door middel van 

vernevelen met een nevelspuit en de emissies die vrijkomen bij het coaten door middel van het 
opbrengen van poeder, worden afgezogen en worden gevoerd door een filtrerende afscheider die 
geschikt is om aan artikel 4.54, eerste lid, van het besluit te voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo 
vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 4.65a  

1. Aan artikel 4.54a, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het betreft  het schoonbranden van metalen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een elektrische oven,  in ieder geval voldaan indien de uit de oven 
afgezogen dampen via condensatie of absorptie worden behandeld en teruggeleid naar de oven zonder 
dat een emissie naar de lucht optreedt. 

2. Aan artikel 4.54a, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het betreft het schoonbranden van metalen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een gasgestookte oven met een capaciteit kleiner dan 5 ton te 
reinigen product,  in ieder geval voldaan indien: 
a. de rookgassen uit de oven worden geleid door een naverbrander, die geschikt is om aan artikel 

4.54a, derde lid, te voldoen en zo is ingeregeld dat: 
1°. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850°C is; 
2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint; 
3°. de verblijftijd van de rookgassen ten minste twee seconden is, en 
4°. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 milligram per normaal kubieke 

meter is; 
b. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de oven kunnen worden afgevoerd; 
c. het temperatuurverloop van oven en naverbrander continu geregistreerd wordt, en 
d. de oven en de naverbrander in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek gecontroleerd 

worden en zo vaak als voor de goede werking nodig is, worden schoongemaakt en vervangen. 
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3. Aan artikel 4.54a, derde lid, van het besluit wordt, voor zover het betreft het schoonbranden van metalen 
waarbij gebruik wordt gemaakt van een gasgestookte oven met een capaciteit groter dan of gelijk aan 5 
ton te reinigen product, in ieder geval voldaan indien: 
a. de rookgassen uit de oven worden geleid door een naverbrander, die geschikt is om aan artikel 

4.54a, derde lid, te voldoen en zo is ingeregeld dat: 
1°. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850°C is; 
2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint; 
3°. de verblijftijd van de rookgassen ten minste twee seconden is, en 
4°. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 milligram per normaal kubieke 

meter is; 
b. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de oven kunnen worden afgevoerd; 
c. het zuurstofpercentage in de rookgassen na de naverbrander ten minste 6% is; 
d. via beveiligingen is geborgd dat het schoonbranden niet kan starten indien de naverbrander niet 

werkt, en dat de naverbrander niet kan worden uitgeschakeld indien de oven in bedrijf is;  
e. de maximale belading van de oven is vastgesteld, en niet kan worden overschreden; 
f. de nabrandtijd van de naverbrander vast staat ingesteld op de waarde die in een controlemeting bij 

de maximale belading is vastgesteld en voldoende is om bij maximale belading alle dampen te 
verbranden; 

g. het temperatuurverloop van oven en naverbrander continu geregistreerd wordt; 
h. het zuurstofgehalte en het koolmonoxidegehalte van de rookgassen continu worden gemeten en 

geregistreerd, en 
i. de oven en de naverbrander in goede staat van onderhoud verkeren, ten minste een maal per twaalf 

maanden worden gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, worden 
schoongemaakt en vervangen. 

Artikel 4.66 

1. Ter uitvoering van artikel 4.55, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijft: 
a. bij het coaten en lijmen van metalen voorwerpen: 

1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie van 
vluchtige organische stoffen; 

2°. oplosmiddelarme producten en efficiënte applicatiemethoden toe; 
b. bij het reinigen van metalen voorwerpen: 

1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering ter voorkoming van onnodige emissie van 
vluchtige organische stoffen; en 

2°. de volgende voorkeursvolgorde toe: 
i. zoveel mogelijk droog reinigen; 
ii. indien reiniging niet op een droge manier kan plaatsvinden wordt gebruik gemaakt van 

waterige middelen; 
iii. indien reiniging met waterige middelen technisch niet uitvoerbaar is, of niet kosteneffectief is, 

vindt het reinigen met organische oplosmiddelen plaats in procesbaden die zijn uitgevoerd 
als een zogenaamd gesloten systeem. Indien gesloten systemen worden toegepast, wordt de 
in- en uitneemzone ten minste één minuut gesloten gehouden na beëindiging van het gebruik 
van de pomp- of persluchtinstallatie, ter beperking van de emissie naar de lucht; 

iv. indien reiniging niet mogelijk is in een gesloten systeem, om redenen van technische 
uitvoerbaarheid of kosteneffectiviteit, wordt gebruik gemaakt van hoogkokende niet-
gehalogeneerde oplosmiddelen. 

2. Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende mate zijn 
getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering waarom de maatregelen niet zijn 
getroffen. Bij de motivering wordt betrokken de kosteneffectiviteit en de technische uitvoerbaarheid van 
de maatregelen. 

Artikel 4.67 

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden bij het reinigen, lijmen en 
coaten van metalen het verwerken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het coaten van metalen, het 
chemisch ontlakken en het reinigen van metalen plaats boven een bodembeschermende voorziening. 
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Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.7 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van het besluit of een deel daarvan op een activiteit op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 3.15, eerste lid, 3.27j, eerste lid, 4.38, tweede 
lid, 4.40, derde lid, 4.44, tweede lid, 4.46, derde lid, 4.50, tweede lid, 4.55, tweede lid, 4.57, tweede lid, 
4.60, tweede lid, 4.64, derde lid, 4.68, vierde lid, 4.71, tweede lid, 4.74, tweede lid, 4.77, tweede lid, 4.81, 
tweede lid, 4.84a, derde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, eerste lid, 4.102a, tweede lid, 
4.102i, tweede lid, 4.104a, tweede lid, 4.104c, eerste lid, en 4.117, tweede lid, niet van toepassing voor 
zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van 
het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een 
toename van emissies als bedoeld in de genoemde artikelen of van de wijze van afvoer van die emissies 
naar de buitenlucht. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
3.15, tweede lid, 3.27j, tweede lid, 4.38, derde lid, 4.40, vijfde lid, 4.44, derde lid, 4.46, vijfde lid, 4.50, 
derde lid, 4.55, derde lid, 4.57, derde lid, 4.60, derde lid, 4.64, vijfde lid, 4.68, vijfde lid, 4.71, derde lid, 
4.74, derde lid, 4.77, derde lid, 4.81, derde lid, 4.84a, vierde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, 
tweede lid, 4.102a, derde lid, 4.102i, derde lid, 4.104a, derde lid, 4.104c, tweede lid en 4.117, derde lid 
stellen. 

Artikel 6.8 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van het besluit of een deel daarvan op een activiteit op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 3.27l, 3.103, eerste lid, 3.104, eerste lid, 4.40, 
vierde lid, 4.46, vierde lid, 4.64, vierde lid, 4.68, zesde lid, 4.84c, tweede lid, 4.100, eerste lid, 4.102c, 
tweede lid, 4.102f, tweede lid, en 4.104d, tweede lid, niet van toepassing, voor zover er geen 
verandering van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit 
nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de 
geurbelasting op gevoelige gebouwen. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
3.103, vierde lid, 3.104, tweede en derde lid, 4.40, zevende en achtste lid, 4.46, zevende en achtste lid, 
4.64, zevende en achtste lid, 4.68, achtste en negende lid, 4.84c, vierde en vijfde lid, 4.100, derde lid, 
4.102c, vierde lid, 4.102f, vierde en vijfde lid, en 4.104d, vierde en vijfde lid stellen. 

3. In afwijking van het eerste lid, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar 
niveau overschrijdt met inachtneming van de NeR bij maatwerkvoorschrift bepalen dat artikel 3.103, 
eerste lid, wel van toepassing is. 
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In werking hebben van een acculader 

 

Document Milieuregels "In werking hebben van een acculader" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 4.8.6, artikel 4.113c en 4.114 

Activiteitenregeling § 4.8.5, artikel 4.109 

Versie 1 januari 2013 

 

Activiteitenbesluit (§ 4.8.6) 

Artikel 4.113c 

Deze paragraaf is van toepassing op het in werking hebben van een acculader. 

Artikel 4.114 

Bij het opladen van accu's die vloeibare bodembedreigende stoffen bevatten wordt ten behoeve van het 
realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen. 

Activiteitenregeling (§ 4.8.5) 

Artikel 4.109 

1. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het met een acculader 
laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat, plaats boven een 
bodembeschermende voorziening  

2. Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het met een acculader laden van een accu die 
vloeibare bodembedreigende stoffen bevat. 
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In werking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte 

 

Document 
Milieuregels "In werking hebben van een laboratorium of een 
praktijkruimte" 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit § 4.8.10, artikel 4.122 t/m 4.127 
§ 6.24, artikel 6.35 

Activiteitenregeling § 4.8.9, artikel 4.116 t/m 4.121 
§ 6.1, artikel 6.7 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit (§ 4.8.10) 

Artikel 4.122 

Deze paragraaf is van toepassing op inrichtingen waarbij sprake is van een laboratorium of een 
praktijkruimte, met uitzondering van praktijkruimten voor het middelbaar onderwijs en laboratoria ten 
behoeve van huisartsen, dierenartsen, apothekers, tandartsen of tandtechnici. 

Artikel 4.123 

Bij het lozen van afvalwater afkomstig van een laboratorium of een praktijkruimte op het vuilwaterriool wordt 
ten behoeve van de bescherming van het milieu ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen 
eisen. 

Artikel 4.124 

1. Bij het lozen van afvalwater afkomstig van een laboratorium of een praktijkruimte in een vuilwaterriool 
worden de emissiegrenswaarden, vermeld in tabel 4.124, niet overschreden. 

Tabel 4.124 

Stof  Emissiegrenswaarde in milligram per liter  

Kwik  0,01  

Cadmium  0,02  

Overige metalen, som van 5 metalen 1)  2  

Chloorkoolwaterstoffen CKW 2)  0,1  

BTEX  0,1  
1) Als som van 5 willekeurige metalen uit de volgende reeks:  

Ni, Cr, Pb, Se, As, Mo, Ti, Sn, Ba, Be, B, U, V, Co, Ag. 
2) De 11 CKW die standaard bepaald worden in afvalwater betreffen:  

dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-
dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan,  
cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen.  
De chloorkoolwaterstoffen worden als som bepaald. 

 
De in tabel 4.124 genoemde emissiewaarden gelden voor steekmonsters. Indien sprake is van 
representatieve etmaalbemonstering geldt voor de 'overige metalen, som van 5 metalen' een factor 2 
lagere waarde (1 mg/l). 
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2. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift: 
a. de emissiegrenswaarden, bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing verklaren en lagere 

emissiegrenswaarden vaststellen dan de emissiegrenswaarden, bedoeld in dat lid, indien het te 
lozen afvalwater meer dan 10.000 kubieke meter per jaar bedraagt en met toepassing van de beste 
beschikbare technieken aan deze lagere emissiegrenswaarden kan worden voldaan; 

b. de emissiegrenswaarden, bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing verklaren en hogere 
emissiegrenswaarden bepalen dan de emissiegrenswaarden, bedoeld in dat lid, indien aan de 
emissiegrenswaarden, bedoeld in het eerste lid met toepassing van de beste beschikbare technieken 
niet kan worden voldaan en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen 
met hogere emissiegrenswaarden verzet. 

3. Het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste lid, kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd. 

Artikel 4.125 

1. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 [van het besluit] is bij activiteiten die leiden tot stofvormige 
emissies afkomstig van een laboratorium of een praktijkruimte naar de lucht, de emissieconcentratie van 
de stoffen behorend tot de stofklassen S, sO, sA1, sA2 en sA3 naar de lucht niet meer dan de voor die 
betreffende stofklasse genoemde emissieconcentratie-eis in artikel 2.5 indien de massastroom gelijk is 
aan of groter is dan de in artikel 2.5 voor de betreffende stofklasse genoemde grensmassastroom. 

2. Onverminderd de artikelen 2.5 en 2.6 [van het besluit] is bij activiteiten die leiden tot gasvormige 
emissies afkomstig van een laboratorium of praktijkruimte naar de lucht, de emissieconcentratie van de 
stoffen behorend tot de stofklassen gA.1, gA.2, gA.3, gO.1, gO.2 en gO.3, naar de lucht niet meer dan 
de voor die betreffende stofklasse genoemde emissieconcentratie-eis in artikel 2.5 indien de 
massastroom gelijk is aan of groter is dan de in artikel 2.5 voor de betreffende stofklasse genoemde 
grensmassastroom. 

3. Indien bij activiteiten emissies van Extreem risicovolle stoffen of MVP, afkomstig van een laboratorium of 
praktijkruimte, kunnen vrijkomen, kan het bevoegd gezag in het belang van de luchtkwaliteit met 
inachtneming van de NeR maatwerkvoorschriften stellen aan de minimalisatie van die emissies. 

Artikel 4.126 

Bij activiteiten in een laboratorium of een praktijkruimte worden ten behoeve van het realiseren van een 
verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies en het doelmatig 
verspreiden van die emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen 
toegepast. 

Artikel 4.127 

Bij het gericht werken met biologische agentia in een laboratorium of een praktijkruimte wordt ten behoeve 
van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet 
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone 
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te 
stellen eisen. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.24) 

Artikel 6.35 

Artikel 4.124, derde lid, is niet van toepassing op inrichtingen waarbinnen, in overeenstemming met de 
vergunningvoorschriften zoals die luidden voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat artikel, geen 
voorzieningen zijn geplaatst voor het afzonderlijk bemonsteren van het te lozen afvalwater als bedoeld in 
artikel 4.124, eerste lid. 
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Activiteitenregeling (§ 4.8.9) 

Artikel 4.116 

1. Ten behoeve van de bescherming van het milieu wordt bij het lozen van afvalwater afkomstig van een 
laboratorium of een praktijkruimte op het vuilwaterriool ten minste voldaan aan het tweede tot en met het 
vierde lid. 

2. Degene die de inrichting drijft, stelt gedragsvoorschriften op en treft voorzieningen die zijn gericht op het 
voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu van het lozen van afvalwater en draagt er zorg voor 
dat de gedragsvoorschriften worden nageleefd. 

3. De gedragsvoorschriften en voorzieningen, bedoeld in het tweede lid, geven ten minste uitwerking aan: 
a. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan een inzamelsysteem voor bepaalde categorieën van 

stoffen en preparaten die niet mogen worden geloosd vanuit het oogpunt van doelmatig kunnen 
inzamelen en verwerken elders; 

b. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan voorlichting van het personeel over het 
inzamelsysteem, bedoeld onder a; 

c. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve 
aanpak; 

d. de inhoud van een registratiesysteem met betrekking tot de aanwezige stoffen. 

4. Het bevoegde gezag kan indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt, 
maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van de invulling van de gedragsvoorschriften en 
voorzieningen, bedoeld in het tweede lid. 

Artikel 4.117 

1. Ten behoeve van het voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies: 
a. past degene die de inrichting drijft maatregelen ten aanzien van de bedrijfsvoering toe ter 

voorkoming van onnodige emissie van stoffen naar de lucht; 
b. worden stof, rook en dampen die vrijkomen bij activiteiten in een laboratorium of praktijkruimte voor 

zover dat redelijkerwijs mogelijk is, doelmatig aan de bron afgezogen. 

2. Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden voor zover het 
afgezogen emissies betreft die vrijkomen bij activiteiten in een laboratorium of praktijkruimte, die naar de 
buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd, indien binnen 50 meter van een 
emissiepunt een gevoelig gebouw, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein 
dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen. 

3. Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkwaliteit met inachtneming van de NeR 
maatwerkvoorschriften stellen aan de ligging en uitvoering van het afvoerpunt van de emissies naar de 
buitenlucht, bedoeld in het tweede lid. 

Artikel 4.118 

Aan artikel 4.125, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien: 
a. de afgezogen stofemissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven worden gevoerd door een filtrerende 

afscheider of elektrostatische filterinstallatie die geschikt is om aan artikel 4.125, eerste lid van het 
besluit te voldoen; en 

b. die filtrerende afscheider of elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze periodiek 
gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en 
vervangen. 

Artikel 4.119 

1. Aan artikel 4.125, tweede lid, van het besluit wordt in ieder geval voldaan indien het verbruik aan stoffen 
ingedeeld in de klassen gA1, gA2, gA3, gO1, gO2 en gO3 in kilogram per jaar lager is dan de in artikel 
2.6 van het besluit voor de betreffende stofklasse genoemde vrijstellingsgrens en de som van de stoffen 
ingedeeld in de klassen gO1, gO2 en gO3 niet meer bedraagt dan 250 kilogram per jaar. 
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2. Tevens wordt in ieder geval aan artikel 4.125, tweede lid, van het besluit voldaan indien: 
a. de afgezogen emissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen ingedeeld in de klassen 

gA1, gA2 en gA3 worden gevoerd door een gaswasser, aërosolfilter of mistfilter die geschikt is om 
aan de emissieconcentratie-eisen genoemd in artikel 4.125, tweede lid, van het besluit te voldoen, en 

b. de gaswasser, aërosolfilter of mistfilter, bedoeld onder a, in goede staat van onderhoud verkeert, 
periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is wordt schoongemaakt, 
en 

c. de afgezogen emissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen ingedeeld in de klassen 
gO1, gO2 en gO3 worden gevoerd door een adsorptiefilter die in goede staat van onderhoud 
verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, wordt 
schoongemaakt. 

Artikel 4.120 

1. Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor 
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat 
ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt bij het gericht werken met biologische 
agentia in een laboratorium of praktijkruimte ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vierde lid. 

2. Degene die de inrichting drijft, stelt gedragsvoorschriften op en treft voorzieningen die zijn gericht op het 
voorkomen van het vrijkomen van het biologisch agens en draagt ervoor zorg dat de 
gedragsvoorschriften worden nageleefd. 

3. De gedragsvoorschriften, bedoeld in het tweede lid, zijn te allen tijde voor inzage door het bevoegd 
gezag beschikbaar. 

4. Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone 
voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de 
omgeving en de kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan 
maatwerkvoorschriften stellen ten aanzien van: 
a. de ruimten waar gericht gewerkt wordt met een biologisch agens die is of wordt ingedeeld in groep 2 

of een biologisch agens dat behoort tot een soort die is opgenomen in bijlage 3; 
b. de invulling van gedragsvoorschriften en voorzieningen als bedoeld in het tweede lid. 

5. Voor de groepsindeling, bedoeld in het vierde lid, onder a, wordt aangesloten bij de indeling in risico-
groepen van richtlijn nr. 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 september 2000 
betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische 
agentia op het werk. 

Artikel 4.121 

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden activiteiten in een 
laboratorium waarbij vloeibare bodembedreigende stoffen worden gebruikt of kunnen vrijkomen, plaats 
boven een bodembeschermende voorziening.  
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Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.7 

1. Ten aanzien van inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van het besluit of een deel daarvan op een activiteit op die inrichtingen, een vergunning in 
werking en onherroepelijk was, dan wel voorschriften golden op basis van één van de besluiten, 
genoemd in artikel 6.43 van het besluit, zijn de artikelen 3.15, eerste lid, 3.27j, eerste lid, 4.38, tweede 
lid, 4.40, derde lid, 4.44, tweede lid, 4.46, derde lid, 4.50, tweede lid, 4.55, tweede lid, 4.57, tweede lid, 
4.60, tweede lid, 4.64, derde lid, 4.68, vierde lid, 4.71, tweede lid, 4.74, tweede lid, 4.77, tweede lid, 4.81, 
tweede lid, 4.84a, derde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, eerste lid, 4.102a, tweede lid, 
4.102i, tweede lid, 4.104a, tweede lid, 4.104c, eerste lid, en 4.117, tweede lid, niet van toepassing voor 
zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van 
het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een 
toename van emissies als bedoeld in de genoemde artikelen of van de wijze van afvoer van die emissies 
naar de buitenlucht. 

2. In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld in de artikelen 
3.15, tweede lid, 3.27j, tweede lid, 4.38, derde lid, 4.40, vijfde lid, 4.44, derde lid, 4.46, vijfde lid, 4.50, 
derde lid, 4.55, derde lid, 4.57, derde lid, 4.60, derde lid, 4.64, vijfde lid, 4.68, vijfde lid, 4.71, derde lid, 
4.74, derde lid, 4.77, derde lid, 4.81, derde lid, 4.84a, vierde lid, 4.84g, eerste lid, 4.84m, eerste lid, 4.96, 
tweede lid, 4.102a, derde lid, 4.102i, derde lid, 4.104a, derde lid, 4.104c, tweede lid en 4.117, derde lid 
stellen. 
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Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht 

 

Document Milieuregels "Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.3, artikel 2.3a t/m 2.8 

Activiteitenregeling nvt 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit (Afdeling 2.3) 

Artikel 2.3a 

Deze afdeling is van toepassing op degene die: 
a. een inrichting type A of een inrichting type B drijft, of 
b. een inrichting type C drijft, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden 

binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is. 

Artikel 2.4 

De artikelen 2.5 en 2.6 zijn uitsluitend van toepassing op emissies van stoffen bij activiteiten waarvoor bij of 
krachtens de artikelen 3.26b, 3.38, 3.141, 3.143, 4.21, 4.23, 4.27a, 4.29, 4.31b, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot 
en met 4.42, 4.44 tot en met 4.46, 4.50, 4.54, 4.54a, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.74j, 4.74s, 
4.94, 4.94g, 4.103aa, 4.103d, 4.119 en 4.125, ten aanzien van emissies naar de lucht regels zijn gesteld. 

Artikel 2.5 

1. Indien de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen naar de lucht binnen een zelfde stofklasse vanuit alle bronnen in de inrichting 
de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom van die stofklasse overschrijdt, emitteren al die bronnen 
afzonderlijk niet meer dan de in tabel 2.5 opgenomen emissieconcentratie-eis behorende bij die 
stofklasse. 

2. Voor stofklasse S geldt dat alle bronnen in de inrichting afzonderlijk: 
a. niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een stof 

of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, groter of gelijk is aan 200 
gram per uur; of 

b. niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een 
stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, kleiner is dan 200 gram per 
uur. 

3. Voor stofklasse sO geldt dat alle bronnen in de inrichting afzonderlijk: 
a. niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een stof 

of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, groter of gelijk is aan 100 
gram per uur; of 

b. niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter emitteren, indien de massastroom van een 
stof of de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende 
massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, kleiner is dan 100 gram per 
uur. 

4. Indien voor een bron geen filtrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron in afwijking 
van het tweede lid, onderdeel a, en derde lid, onderdeel a, afzonderlijk niet meer dan 20 milligram per 
normaal kubieke meter. 
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5. Onverminderd het eerste lid is voor de stofcategorieën MVP, sA en gO de in tabel 2.5 bij die stofklasse 
genoemde emissieconcentratie-eis voor alle bronnen afzonderlijk van toepassing indien: 
a. de gedurende één uur optredende massastromen van stoffen uit een stofklasse genoemd in tabel 

2.5 tezamen met de gedurende hetzelfde uur optredende massastromen van stoffen uit de 
eerstvolgende hogere stofklasse genoemd in die tabel, vanuit alle bronnen in de inrichting de in die 
tabel genoemde grensmassastroom van de laatstbedoelde stofklasse overschrijdt; 

b. de gedurende één uur optredende massastromen van afzonderlijke stofklassen binnen één 
stofcategorie tezamen vanuit alle bronnen in de inrichting de in tabel 2.5 genoemde 
grensmassastroom van de hoogste stofklasse genoemd in die tabel van die stofcategorie 
overschrijdt. 

6. Indien eisen zijn gesteld aan de emissie van chroom VI-verbindingen wordt ten aanzien van de 
berekeningen in het eerste en vijfde lid gerekend met de afwijkende massastroom en 
emissieconcentratie-eis zoals opgenomen in de betreffende artikelen van hoofdstuk 4. 

Tabel 2.5 

Stofcategorie Stofklasse Grensmassastroom 

( g/uur ) 

Emissieconcentratie-eis 

( milligram per normaal 
kubieke meter ) 

MVP MVP1  0,15  0,05  
MVP2  2,5  1  

sA sA.1  0,25  0,05  
sA.2  2,5  0,5  
sA.3  10  5  

gA gA.1  2,5  0,5  
gA.2  15  3  
gA.3  150  30  
gA.4  2000  50  
gA.5  2000  200  

gO gO.1  100  20  
gO.2  500  50  
gO.3  500  100  

Artikel 2.6 

Indien de massastroom van een bron op jaarbasis kleiner is dan de in tabel 2.6 genoemde vrijstellingsgrens 
gelden in afwijking van artikel 2.5 en de emissieconcentratie-eisen voor stoffen waarvoor in hoofdstuk 4 
eisen ten aanzien van emissies naar de lucht zijn gesteld, de daarin genoemde emissieconcentratie-eisen 
niet voor de emissie van die bron. 
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Tabel 2.6 

Stofcategorie  Stofklasse  Vrijstellingsgrens 

(kilogram per jaar) 

MVP MVP1  0,075  
MVP2  1,25  

S S  100  
sO sO 50  
sA sA.1  0,125  

sA.2  1,25  
sA.3  5  

gA gA.1  1,25  
gA.2  7,5  
gA.3  75  
gA.4  1000  
gA.5  1000  

gO gO.1  50  
gO.2  250  
gO.3  250  

Artikel 2.7 

1. Indien de NeR daartoe aanleiding geeft kan het bevoegd gezag de emissieconcentratie-eisen, bedoeld in 
de artikelen 2.5 en 2.6, en de emissieconcentratie-eisen voor stoffen waarvoor in de hoofdstukken 3 en 4 
eisen ten aanzien van de emissies naar de lucht zijn gesteld, bij maatwerkvoorschrift niet van toepassing 
verklaren en met inachtneming van de NeR ten aanzien van stoffen genoemd in die artikelen en 
hoofdstukken andere emissieconcentratie-eisen dan wel andere eisen stellen ter beperking van de 
emissies naar de lucht. 

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het controleren van emissies 
naar de lucht als bedoeld in de artikelen 2.5 en 2.6 ten aanzien van alle activiteiten waarvoor bij of 
krachtens de hoofdstukken 3 en 4 eisen ten aanzien van emissies naar de lucht zijn gesteld indien: 
a. de inrichting een andere maatregel heeft gekozen dan de maatregel die is erkend op grond van de 

ministeriële regeling, bedoeld in 1.7; 
b. de toegepaste emissiebeperkende techniek in combinatie met de geëmitteerde stoffen leidt tot hoge 

storinggevoeligheid, er veel onderhoud nodig is dan wel er veel fluctuaties zijn in de aard en grootte 
van de emissies; 

c. de grootte en aard van de emissies daartoe aanleiding geven; 
d. de grootte van emissies die kunnen optreden bij storing aan de emissiebeperkende techniek, daartoe 

aanleiding geven. 

3. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het onderhoud en de controle 
van een emissiebeperkende techniek die door de inrichting wordt ingezet om aan de artikelen 2.5, 2.6, 
3.26b, 3.38, 3.141, 3.143, 4.21, 4.23, 4.27a, 4.29, 4.31b, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot en met 4.42, 4.44 
tot en met 4.46, 4.50, 4.54, 4.54a, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.74j, 4.74s, 4.94, 4.94g, 
4.103aa, 4.103d, 4.119 en 4.125 te voldoen indien geen of naar de mening van het bevoegd gezag 
onvoldoende onderhoud is verricht aan de emissiebeperkende techniek. 
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Artikel 2.8 

1. Indien bij ministeriële regeling op grond van artikel 1.7 is bepaald dat daarbij aangegeven maatregelen 
ter bescherming van het milieu kunnen worden toegepast en degene die de inrichting drijft op een 
andere wijze voldoet aan de eisen ten aanzien van de emissies naar de lucht van stoffen die bij of 
krachtens de hoofdstukken 3 en 4 zijn gesteld: 
a. wordt op verzoek van het bevoegd gezag éénmalig aangetoond of de grensmassastromen zoals 

bedoeld in artikel 2.5 en in de hoofdstukken 3 en 4, vanwege het in werking zijn van de inrichting, 
niet overschreden worden; of 

b. wordt op verzoek van het bevoegd gezag indien een of meer grensmassastromen als bedoeld in 
artikel 2.5 worden overschreden, eenmalig aangetoond of wordt voldaan aan de emissie-eisen dan 
wel een op grond van artikel 2.7, eerste lid, gestelde eis ten aanzien van stoffen waarvoor in de 
artikelen 3.26b, 3.38, 3.141, 3.143, 4.21, 4.23, 4.27a, 4.29, 4.31b, 4.33 tot en met 4.35, 4.40 tot en 
met 4.42, 4.44 tot en met 4.46, 4.50, 4.54, 4.54a, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.74j, 
4.74s, 4.94, 4.94g, 4.103aa, 4.103d, 4.119 en 4.125, eisen ten aanzien van emissies naar de lucht 
zijn gesteld door middel van een emissiemeting, dan wel door middel van een emissieberekening 
mits dit is goedgekeurd door het bevoegd gezag, met uitzondering van bronnen waarvan is 
aangetoond dat de massastroom lager is dan de vrijstellingsgrens, bedoeld in artikel 2.6. 

2. Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing op een verandering van de 
inrichting indien de verandering naar verwachting zal leiden tot een significante toename van de emissie. 

3. Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen worden uitgevoerd overeenkomstig 
paragraaf 3.7 van de NeR en volgens: 
a. NEN-EN 13284-1, dan wel in het geval van continue metingen, volgens NEN-EN 13284-2, ten 

aanzien van stofklasse S; 
b. NEN-ISO 16740, ten aanzien van chroom VI -verbindingen; 
c. NEN-EN 14385, ten aanzien van zware metalen; 
d. NEN-EN 1911, dan wel in het geval van continue metingen volgens VDI 3480-3, ten aanzien van 

zoutzuur; 
e. NEN-ISO 15713, ten aanzien van waterstoffluoride; 
f. NEN-EN 14792, dan wel in het geval van continue metingen volgens NEN-ISO 10849, ten aanzien 

van stikstofoxiden; en 
g. NEN 2826, ten aanzien van ammoniak. 

4. Toetsing van emissiemetingen aan de emissieconcentratie-eisen als bedoeld in artikel 2.5 en in de 
hoofdstukken 3 en 4 vindt plaats overeenkomstig paragraaf 3.7 van de NeR. 

5. In afwijking van het derde lid kunnen andere bepalingsmethoden worden gebruikt indien deze 
gelijkwaardig zijn aan de in dat lid genoemde methoden. 
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Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten 

 

Document Milieuregels "Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten" 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit Afdeling 2.4, artikel 2.8a, 2.9 en 2.11 
§ 6.4, artikel 6.10  

Activiteitenregeling Afdeling 2.1, artikel 2.1 en 2.3 t/m 2.6 
§ 6.1 artikel 6.1 t/m 6.3 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit - Bodem (Afdeling 2.4) 

Artikel 2.8a 

1. Deze afdeling is van toepassing op degene die: 
a. een inrichting type A of een inrichting type B drijft of een inrichting type C waartoe een IPPC-

installatie behoort, of 
b. een inrichting type C drijft waartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover deze afdeling betrekking 

heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is. 

2. Voor zover het betreft een inrichting type C waartoe een IPPC-installatie behoort, is in afwijking van het 
eerste lid, onder a, artikel 2.11, eerste lid, niet van toepassing. 

Artikel 2.9 

1. Indien in een inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende 
voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar 
bodemrisico wordt gerealiseerd. 

2. De bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen voldoen aan de bij 
ministeriële regeling gestelde eisen in verband met de goede werking van die voorzieningen en 
maatregelen, en omtrent de controle van die eisen alsmede aan de bij ministeriële regeling gestelde 
eisen in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren. 

3. In de bij ministeriële regeling te bepalen gevallen zendt degene die de inrichting drijft de resultaten van 
het onderzoek in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren, bedoeld 
in het tweede lid, aan het bij die regeling aangegeven bestuursorgaan. 

Artikel 2.11 

1. Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit wordt verricht, wordt uiterlijk binnen drie 
maanden na oprichting van de inrichting, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de 
bodemkwaliteit toegestuurd aan het bevoegd gezag. 

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een 
onderzoek naar de bodemkwaliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de aard of de 
mate waarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkwaliteit vast te leggen met het oog op een 
mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een 
bodembedreigende activiteit. 

3. Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht wordt uiterlijk binnen zes maanden na 
beëindiging van de inrichting of de IPPC-installatie of na beëindiging van het opslaan van vloeibare 
brandstof, afgewerkte olie of pekel in een ondergrondse opslagtank, een rapport met de resultaten van 
een onderzoek naar de bodemkwaliteit toegezonden aan het bevoegd gezag. In dit rapport wordt ten 
minste vermeld: 
a. de naam en adres van degene die het onderzoek heeft verricht; 
b. de wijze waarop het onderzoek is verricht; 
c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst daarvan; 
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d. de mate waarin de bodemkwaliteit is gewijzigd ten opzichte van de situatie bij de oprichting of de 
verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport; 

e. de wijze waarop en de mate waarin de bodemkwaliteit wordt hersteld als bedoeld in het vijfde lid. 

4. De onderzoeken en rapporten, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, worden uitgevoerd 
onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning 
op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 

5. Indien uit het rapport, bedoeld in het derde lid, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de 
inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes 
maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot: 
a. de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een 

rapport; 
b. de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit indien er geen rapport als bedoeld 

in onderdeel a beschikbaar is. 
 Herstel vindt plaats voor zover dat met de beste beschikbare technieken redelijkerwijs haalbaar is. 

6. Het herstel van de bodemkwaliteit als bedoeld in het vijfde lid geschiedt door een persoon of een 
instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 

7. Degene die de inrichting drijft meldt de aanvang en de afronding van de werkzaamheden, bedoeld in het 
vijfde lid, direct aan het bevoegd gezag. 

8. De onderzoeken, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, voldoen aan NEN 5740 en richten zich 
uitsluitend op de bodembedreigende stoffen die door de werkzaamheden ter plaatse een bedreiging voor 
de bodemkwaliteit vormen of vormden en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten 
plaatsvinden, zullen plaatsvinden dan wel hebben plaatsgevonden. 

9. Een aanwezige vloeistofdichte vloer of verharding wordt ten behoeve van het onderzoek, bedoeld in het 
eerste lid of tweede lid, niet doorboord of anderszins aangetast. 

10. Bij ministeriële regeling kunnen bodembedreigende activiteiten worden aangewezen waarop dit artikel 
geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht bodem (§ 6.4) 

Artikel 6.10 

1. In afwijking van artikel 2.9 kan het bevoegd gezag op aanvraag bij maatwerkvoorschrift bepalen dat een 
aanvaardbaar bodemrisico kan worden gerealiseerd, indien: 
a. voor de inwerkingtreding van artikel 2.9 binnen een inrichting een bodembedreigende activiteit werd 

uitgevoerd, of 
b. onmiddellijk voorafgaand aan het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan, binnen 

een inrichting een bodembedreigende activiteit werd uitgevoerd en voor die inrichting een vergunning 
in werking en onherroepelijk was. 

2. Een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid kan slechts worden gesteld indien het realiseren 
van een verwaarloosbaar bodemrisico redelijkerwijs niet kan worden gevergd en is voldaan aan het 
derde lid. 

3. Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, wordt een plan van aanpak gevoegd, waarin ten minste is 
vastgelegd: 
a. de wijze waarop het monitoringssysteem wordt uitgevoerd; 
b. de bodemkwaliteit op dat moment, zoals dat is onderzocht en vastgelegd door een persoon of een 

instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit; 
c. de wijze waarop en de termijn waarbinnen eventueel optredende verontreiniging of aantasting van de 

bodem wordt hersteld door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op 
grond van het Besluit bodemkwaliteit; 

d. de kosten die daarvoor worden geraamd en de wijze waarop hiervoor financiële zekerheid wordt 
gesteld. 
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4. Het plan van aanpak, bedoeld in het derde lid, waarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd maakt deel 
uit van het maatwerkvoorschrift. 

5. Onder een aanvaardbaar bodemrisico als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: een situatie als 
bedoeld in de NRB waarin een bodemrisico aanvaardbaar is gemaakt middels een monitoringssysteem 
en door het anticiperen op het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van eventueel optredende 
verontreiniging of aantasting van de bodem. 

6. Het monitoringssysteem als bedoeld in het derde en vijfde lid, voldoet aan bijlage 3 van deel 3 van de 
NRB en wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op 
grond van het Besluit bodemkwaliteit. 

Activiteitenregeling - Bodem (Afdeling 2.1) 

§ 2.1.1. Bodembeschermende maatregelen 

Artikel 2.1 

1. Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of 
verharding of geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit 
bodemkwaliteit aangewezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die daartoe 
beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een vloeistofdichte vloer of verharding die niet inspecteerbaar is 
als bedoeld in AS 6700. Een dergelijke voorziening wordt eens per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd 
overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze. Het vijfde lid is daarop van 
overeenkomstige toepassing. 

3. De eerste beoordeling en goedkeuring vindt in afwijking van het eerste lid, plaats binnen zes jaar na 
aanleg, indien de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd 
overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument door een 
bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. 

4. Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste eens per zes 
jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid. 

5. Degene die de inrichting drijft draagt zorg voor: 
a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistofdichte vloer of verharding en 

geomembraanbaksysteem overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en 
b. een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage 6 behorende 

bij AS 6700.  

6. Een vloeistofdichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt opnieuw beoordeeld en 
goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid, indien de reparatie, het regelmatig onderhoud of de 
controle, bedoeld in het vijfde lid, niet of niet overeenkomstig dat lid is uitgevoerd of indien een tijdens 
een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd. 

Artikel 2.3 

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien binnen de inrichting een vloeistofkerende voorziening is 
toegepast als bodembeschermende voorziening, tenzij in deze regeling anders is bepaald. 

2. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in eenduidige 
bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd. 

3. In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid is ten minste 
aangegeven op welke wijze: 
a. de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur 

waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt 
gecontroleerd; 

b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op 
morsingen en lekkages plaatsvinden, en 
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c. is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd. 

4. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting 
bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en 
werkinstructies als bedoeld in het tweede lid, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig 
aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. 

5. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig 
plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken. 

6. Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als 
bedoeld in het tweede lid, verholpen en opgeruimd. 

7. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures 
en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming 
van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik 
van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is. 

8. Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties 
genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een 
bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het 
bevoegd gezag. 

§ 2.1.2. Bodembeschermende voorzieningen 

Artikel 2.4 

1. Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat: 
a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistoffen effectief worden opgevangen en 

kunnen worden opgeruimd; 
b. er geen hemelwater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelwater regelmatig van of uit de 

voorziening wordt verwijderd. 

2. Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare 
bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen. 

3. Een lekbak waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of in een opslagtank wordt 
opgeslagen, heeft een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste 
verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van de 
inhoud van alle opgeslagen stoffen. 

§ 2.1.3. Aanvaardbaar bodemrisico 

Artikel 2.5 

De bij deze regeling gestelde regels, die tot doel hebben te voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico, 
zijn niet van toepassing op een bodembedreigende activiteit waarvoor het bevoegd gezag op grond van 
artikel 6.10, eerste lid van het besluit met een maatwerkvoorschrift heeft bepaald dat een aanvaardbaar 
bodemrisico kan worden gerealiseerd. 
 
 
 
 
 

§ 2.1.4. Bewaren van documenten 

Artikel 2.6 

1. Indien bij of krachtens het besluit verplichtingen gelden met betrekking tot: 
a. het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan bodembeschermende 

voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages en 
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kathodische bescherming, installaties of onderdelen van installaties, worden de resultaten daarvan 
ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, 
controle of beoordeling maar ten minste gedurende drie jaar binnen de inrichting bewaard en ter 
inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn 
beschikbaar gesteld; 

b. het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en 
daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen 
van installaties, worden de bewijzen van gecertificeerde aanleg en installatie binnen de inrichting 
bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te 
stellen termijn beschikbaar gesteld; 

c. het uitvoeren van bodem- en grondwateronderzoek, worden de resultaten van dat onderzoek binnen 
de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een door het bevoegd 
gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld; 

d. het stellen van financiële zekerheid, wordt het schriftelijk bewijsstuk als bedoeld in artikel 2.25 en 
2.26 van het besluit binnen de inrichting bewaard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of 
op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder beschikbaar zijn en ter inzage houden mede verstaan: 
digitaal beschikbaar zijn en via elektronische weg ter inzage houden. 

Activiteitenregeling - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.1 

Met een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit als bedoeld in: 
a. artikel 2.1, eerste lid, wordt tot en met 30 september 2006 gelijkgesteld een certificaat voor het 

inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen; 
b. artikel 2.1, eerste lid, wordt tot en met 31 december 2006 gelijkgesteld een accreditatie van de Raad 

voor Accreditatie voor het inspecteren van vloeistofdichte vloeren en verhardingen; 
c. artikel 2.1, derde lid, artikel 3.25, tweede lid en artikel 3.26, tweede lid, wordt tot en met 31 december 

2006 gelijkgesteld een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde certificeringsinstelling; 
d. artikel 3.34 tot en met 3.37, wordt tot en met 31 december 2007 gelijkgesteld een certificaat afgegeven 

door een geaccrediteerde certificeringsinstelling of, indien het een instelling betreft, een accreditatie 
afgegeven door de Raad voor Accreditatie; overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit 
bodemkwaliteit aangewezen normdocument of een eerdere versie van dat normdocument. 

Artikel 6.2 

1. Artikel 2.1, eerste lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat vóór 1 december 2001 
is aangelegd en dat voldoet aan de volgende voorwaarden: 
a. de toegepaste folie is productbestendig, is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen (HDPE) of folie 

van een gelijkwaardige kwaliteit, heeft een dikte van ten minste 1 mm en is gecertificeerd op grond 
van BRL K537; 

b. voor het geomembraanbaksysteem is een legplan voorhanden met een aanduiding van de lasnaden 
en doorvoeren, een Rol Testdata rapport, lasrapporten en een lasproefrapport; 

c. iedere zes maanden vindt een visuele controle plaats van de verharding die zich boven het 
geomembraanbaksysteem bevindt; bij constatering van een morsing van een grote hoeveelheid 
vloeibare brandstoffen vindt binnen drie maanden een bemonstering plaats van de peilbuizen als 
bedoeld in artikel 2.2, vierde lid. 

2. Artikel 3.26, tweede lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat vóór 1 januari 2007 
is aangelegd. 

Artikel 6.3 

1. Artikel 2.1 is tot en met 29 februari 2008 niet van toepassing op vloeistofdichte vloeren en verhardingen 
die zijn aangelegd vóór 1 januari 1992 binnen inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling het Besluit jachthavens van toepassing was. 
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2. Artikel 2.1 is tot en met 28 februari 2011 niet van toepassing op vloeistofdichte vloeren en verhardingen 
die zijn aangelegd vanaf 1 januari 1992 tot en met 28 februari 2005 binnen inrichtingen waarop 
onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling het Besluit jachthavens 
van toepassing was. 

3. Artikel 2.1 is tot en met twee jaar na de aanleg van de desbetreffende vloeren of verhardingen niet van 
toepassing op vloeistofdichte vloeren en verhardingen die zijn aangelegd vanaf 1 maart 2005 tot en met 
31 december 2007 binnen inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze regeling het Besluit jachthavens van toepassing was. 
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Algemene milieuregels voor lozen 

 

Document Milieuregels "Algemene milieuregels voor lozen" 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.2, artikel 2.1a t/m 2.3 

§ 6.1, artikel 6.2, 6.2a, 6.3, 6.5, 6.5a en 6.7a 

Activiteitenregeling nvt 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit (Afdeling 2.2) 

Artikel 2.1a 

Deze afdeling is van toepassing op degene die: 
a. een inrichting type A of een inrichting B drijft, of 
b. een inrichting type C drijft, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden 

binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is. 

Artikel 2.2 

1. Het is verboden: 
a. afvalwater te lozen op of in de bodem, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens de artikelen 

2.2b, 3.1 tot en met 3.5, 3.6a, 3.10k, 3.16h, 3.23d, 3.24, 3.32 tot en met 3.34, 3.47, 3.60, 3.61, 3.62, 
3.77, 3.87, 3.100, 3.102, 3.105, 3.129, 3.131, 3.150, 4.74c, 4.104, 4.104b en 4.104c, 

b. afvalwater en andere afvalstoffen te lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van 
afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens de artikelen 
2.2b, 3.1 tot en met 3.3, 3.6a, 3.60 3.61, 3.62, 3.150, 4.74c en 4.104e. 

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, is lozen op of in de bodem verboden, indien daarbij stoffen 
zonder doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken. 

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste en tweede lid niet van toepassing 
zijn en dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van 
afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan indien het belang van de bescherming van het 
milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van de lozing daartegen niet 
verzet. 

4. Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking 
tot: 
a. de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren daarvan; 
b. te treffen maatregelen; 
c. de duur van de lozing; en 
d. de plaats van het lozingspunt. 

5. Het eerste lid, onder a, en het tweede lid zijn niet van toepassing op lozen in de bodem waaraan in een 
vergunning op grond van artikel 6.4 of artikel 6.5, onderdeel b, van de Waterwet, dan wel een vergunning 
op grond van een verordening van het waterschap voorschriften zijn gesteld. 

6. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid een lozing betreft die aanzienlijke gevolgen 
voor het milieu kan hebben, is op de voorbereiding van het maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 

Artikel 2.2a 

Indien er sprake is van een zodanige combinatie van meerdere activiteiten, dat een scheiding van het 
afvalwater, afkomstig van die activiteiten, niet doelmatig is, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de 
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, op verzoek van de aanvrager bij maatwerkvoorschrift 
aan het lozen voorwaarden stellen, die afwijken van de voorwaarden die aan het lozen als gevolg van een 
afzonderlijke activiteit bij of krachtens hoofdstuk 3 of 4 zijn gesteld. 
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Artikel 2.2b 

1. In afwijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelwater ten gevolge van het boren ten behoeve 
van een open bodemenergiesysteem op de bodem toegestaan.  

2. In afwijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelwater ten gevolge van het ontwikkelen en het 
onderhoud van een open bodemenergiesysteem in een voorziening voor de inzameling en het transport 
van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, toegestaan.  

3. Het lozen van spoelwater ten gevolge van het ontwikkelen en het onderhoud van een open 
bodemenergiesysteem vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien lozen als bedoeld in het 
tweede lid, redelijkerwijs niet mogelijk is. 

4. In afwijking van artikel 2, onder b, is artikel 2.1 van toepassing op degene die een inrichting type C drijft 
ten aanzien van het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op of in 
de bodem ten gevolge van een open bodemenergiesysteem. 

Artikel 2.3 

1. Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen worden uitgevoerd 
volgens: 
a. NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 ten aanzien van arseen, barium, berylium, boor, cadmium, 

chroom, cobalt, ijzer, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, titaan, uranium, vanadium, zilver en 
zink, waarbij de ontsluiting van de elementen plaats vindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1 en NEN 
6961; 

b. NEN-EN-1483 ten aanzien van kwik; 
c. NEN-EN-ISO 14403 ten aanzien van vrij cyanide in afvalwater; 
d. NEN-EN-ISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen; 
e. NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen; 
f. NEN-EN-ISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen; 
g. NEN-EN-ISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, 

tetrachlooretheen (PER), tetrachloormethaan, trichlooretheen, trichloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 
1,2-dichloorethaan, 1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen 1,1,1-
trichloorethaan en 1,1,2-trichloorethaan; 

h. NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen; 
i. NEN-EN-ISO 9377-2 ten aanzien van olie; 
j. NEN-EN-ISO 17993 ten aanzien van polycyclische aromatische koolwaterstoffen; 
k. ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik; 
l. NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik; 
m. NEN-EN-ISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof; 
n. NEN-ISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof); 
o. NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN 6604 ten aanzien van ammoniumstikstof; 
p. NEN-ISO 5813 of NEN-ISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte; 
q. NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen; 
r. NEN-EN-ISO 15681-1 en NEN-EN-ISO 15681-2 ten aanzien van fosfor totaal; 
s. NEN 6414 ten aanzien van temperatuur;  
t. NEN-ISO 11083 ten aanzien van chroom VI. 

2. De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-
eisen voor het lozen wordt uitgevoerd volgens NEN-6600-1 en de conservering van het monster wordt 
uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen 
worden meegenomen in de analyse. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen andere methoden voor emissiemetingen, monstername 
en conservering worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in die leden genoemde 
methoden. 
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Activiteitenbesluit - Overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.2 

1. Voor het lozen vanuit een inrichting type A of B, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 
het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting een 
vergunning op grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een 
vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet in werking en onherroepelijk was, worden de 
voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van 
dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting aangemerkt als maatwerkvoorschriften, 
mits de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het 
stellen van maatwerkvoorschriften. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het van toepassing worden van dit besluit of een 
deel daarvan, met betrekking tot het lozen vanuit een inrichting type C, voor zover het lozen betrekking 
heeft op de activiteiten genoemd in hoofdstuk 3. 

3. De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit 
besluit of een deel daarvan op een activiteit in een inrichting golden krachtens het Lozingenbesluit Wvo 
huishoudelijk afvalwater, het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering of het Lozingenbesluit 
open teelt en veehouderij voor het lozen vanuit een inrichting, blijven na het tijdstip van het van 
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op die inrichting gelden als 
maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de reikwijdte van een maatwerkvoorschrift. 

4. De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit Wvo 
huishoudelijk afvalwater, het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering of het Lozingenbesluit 
open teelt en veehouderij voor het lozen vanuit een inrichting, die voor een inrichting onmiddellijk 
voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een 
activiteit in die inrichting in werking en onherroepelijk waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van 
het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften worden indien op grond van dit besluit 
strengere bepalingen gelden, gedurende zes maanden aangemerkt als maatwerkvoorschriften. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden 
onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de 
vergunning. 

Artikel 6.2a 

1. Voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 
het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen, een vergunning op grond van artikel 6.2 van de 
Waterwet in werking en onherroepelijk was, worden de voorschriften van die vergunning gedurende drie 
jaar na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen aangemerkt als 
maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het 
bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften. 

2. De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 
1.4a voor het lozen anders dan vanuit een inrichting in werking en onherroepelijk waren krachtens het 
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van 
artikel 1.4a op dat lozen gelden als maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de 
bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften. 

3. De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit open 
teelt en veehouderij voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, die voor dat lozen onmiddellijk 
voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen in werking en 
onherroepelijk waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften, worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende 
zes maanden aangemerkt als maatwerkvoorschriften. 

4. Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt 
als onderdeel van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de vergunning. 
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Artikel 6.3 

1. Een ontheffing op grond van de artikelen 14, tweede lid, 24, tweede lid, en 25, tweede lid, van het 
Lozingenbesluit bodembescherming met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder 
a, of tweede lid, wordt gedurende de resterende termijn van die ontheffing aangemerkt als een 
maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid. 

2. In afwijking van artikel 6.2, eerste lid, wordt een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de 
Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de 
Waterwet met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, gedurende de resterende termijn 
van die vergunning aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder 
b. 

3. Onverminderd artikel 6.2, derde en vierde lid, is het lozen vanuit een bodemsanering in het vuilwaterriool 
dat op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een inrichting 
was toegestaan volgens het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, in afwijking van 
artikel 3.1, vijfde lid, toegestaan en worden de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste tot en met derde lid, 7, 
eerste lid, 8, 12, 13 en 14 van dat besluit aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 
3.1, zesde lid, onder b. 

4. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een inrichting 
het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam was toegestaan op grond van 
artikel 14 van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, blijft die toestemming gelden gedurende 
de termijn die volgt uit de toepassing van dat artikel. 

5. Voor het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, waarvoor op 24 april 2013 een ontheffing gold 
op grond van artikel 10.63, eerste lid, van de wet, geldt gedurende de op die datum resterende termijn 
waarvoor de ontheffing was verleend, een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, 
waarvan de inhoud overeenkomt met de ontheffing. 

6. Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt 
als onderdeel van de voorschriften van de ontheffing of vergunning aangemerkt als voorschriften van de 
ontheffing of vergunning. 

Artikel 6.5 

Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in 
een inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet en dit 
besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de vergunning aangemerkt als: 
a. een melding overeenkomstig artikel 1.10, voor zover het lozen bij of krachtens de in hoofdstuk 3 of 4 van 

dit besluit gestelde voorschriften is toegestaan; 
b. een verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onderdeel b, 

voor zover de aanvraag lozen betreft als bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid. 

Artikel 6.5a 

Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op het lozen anders dan vanuit een 
inrichting, nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet 
voor lozen als bedoeld in artikel 1.4a en dit besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de 
aanvraag om de vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10a. 

Artikel 6.7a 

Maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, zoals dat luidde vóór 22 december 2009, met 
betrekking tot het lozen in het oppervlaktewater en gesteld vóór dat tijdstip, worden aangemerkt als een 
vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 6.2, eerste 
lid, van de Waterwet. 
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Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen 

 
Algemene milieuregels - Zorgplicht 

 

Document Algemene milieuregels - Zorgplicht voor type A en type B inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.1, artikel 2 en 2.1 

Activiteitenregeling  nvt 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit - Zorgplicht (Afdeling 2.1) 

Artikel 2 

Deze afdeling is van toepassing op degene die: 
a. een inrichting type A of een inrichting B drijft, of 
b. een inrichting type C drijft, voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden 

binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van toepassing is. 

Artikel 2.1 

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn 
dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu 
ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van 
de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover 
voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 

2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in 
het eerste lid wordt verstaan: 
a. een doelmatig gebruik van energie; 
b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

bodemverontreiniging; 
c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

verontreiniging van het grondwater; 
d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de 

verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam; 
e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van 

luchtverontreiniging; 
f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van geluidhinder; 
g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van geurhinder; 
h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van lichthinder; 
i. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van stofhinder; 
j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken 

van trillinghinder; 
k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige gevolgen voor 

het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting; 
l. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor zover dat niet 

mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongewone 
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan; 

m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting; 
n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater; 
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o. het doelmatig beheer van afvalwater; 
p. het doelmatig beheer van afvalstoffen; 
q. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag 

aangewezen gebieden. 

3. Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepassing op degene 
die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel activiteiten die 
daarmee verband houden.  

4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid, 
maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet uitputtend 
is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene die de inrichting 
drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven alsmede dat metingen, 
berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter bepaling van de mate waarin de inrichting dan wel 
het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. 
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Algemene milieuregels - Afvalbeheer 

 

Document Algemene milieuregels - Afvalbeheer voor type A en type B inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.5, artikel 2.11a t/m 2.14b 

Activiteitenregeling  Afdeling 2.3, artikel 2.9 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit - Afvalbeheer (Afdeling 2.5) 

Artikel 2.11a 

Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft. 

Artikel 2.12 

1. Het is verboden: 
a. gevaarlijke afvalstoffen te mengen met afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen; 
b.  afvalstoffen te mengen met andere afvalstoffen die wat betreft aard, samenstelling of concentraties 

niet vergelijkbaar zijn, en 
c. afvalstoffen te mengen met stoffen of materialen, niet zijnde afvalstoffen. 

2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op afvalstoffen, voor 
zover: 
a. de afvalstoffen geen gevaarlijke afvalstoffen zijn; 
b. de afvalstoffen niet van buiten de inrichting afkomstig zijn, en  
c. het gescheiden houden en gescheiden afgeven van de afvalstoffen redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd. 

3. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b en c, is niet van toepassing op het mengen: 
a. ten behoeve van recycling als product of als materiaal, en 
b. van afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens dit besluit op dezelfde wijze is toegestaan, 

voorafgaand aan dat lozen. 

4. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdelen b en c, is niet van toepassing op het mengen 
van: 
a. verschillende soorten afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens dit besluit op dezelfde wijze is 

toegestaan, voorafgaand aan dat lozen, en 
b. afvalwater waarvan het lozen op of in de bodem krachtens dit besluit is toegestaan met meststoffen 

voor zover dit niet in strijd is met artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. 

5. Bij ministeriële regeling worden categorieën van afvalstoffen aangewezen waarin per categorie de 
afvalstoffen wat betreft aard, samenstelling en concentratie in ieder geval vergelijkbaar zijn. 

Artikel 2.13 

Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of 
spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd 
binnen een straal van 25 meter van de inrichting. 

Artikel 2.14 

Indien binnen een inrichting een afvalstof zijnde metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of 
gips als grondstof wordt ingezet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of 
onderdelen daarvan bestaande uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips en de 
eigenschappen van de afvalstof afwijken van de gangbare grondstof kan het bevoegd gezag 
maatwerkvoorschriften stellen om nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het afwijken 
van de eigenschappen, te voorkomen of voor zover dat niet mogelijk is te beperken. 
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Artikel 2.14a 

1. Het is verboden afvalstoffen te verbranden, tenzij het betreft de verbranding van biomassa in een 
stookinstallatie met een thermisch vermogen van 15 megawatt of minder en bij die verbranding van 
biomassa wordt voldaan aan artikel 3.10n. 

2. Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten. 

3. Het tweede lid geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of 
baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is. 

4. Het tweede lid geldt niet voor het lozen op of in de bodem. 

5. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan. 

6. Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan. 

7. Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen 
uit de inrichting afgevoerd. 

8. Het is verboden afvalstoffen te verdichten, tenzij:  
a. het geen gevaarlijke afvalstof betreft, en 
b. het verdichten geen belemmering vormt voor de nascheiding of recycling. 

Artikel 2.14b 

1. Indien binnen een inrichting afvalstoffen worden op- of overgeslagen of verwerkt die worden ingezameld 
bij of afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een 
actuele beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen 
afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen.  

2. De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het 
oogpunt van doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat 
per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen: 
a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de 

acceptatie en controle; 
b. de eisen die degene die de inrichting drijft, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden 

aangeboden; 
c. de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en 
d. de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat 

gangbaar is voor de categorie, worden behandeld. 

3. Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat: 
a. de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, binnen de inrichting in acht 

worden genomen, en 
b. de afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden 

nageleefd. 

4. Het bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen bij maatwerkvoorschrift 
eisen stellen aan de invulling van de procedures, bedoeld in het eerste lid. 
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Activiteitenregeling - Afvalbeheer (Afdeling 2.3) 

Artikel 2.9 

1. De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van het besluit, waarin de afvalstoffen 
in ieder geval vergelijkbaar zijn wat betreft aard, samenstelling en concentratie, zijn de categorieën 
genoemd in de bijlage bij de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, en: 
a. autowrakken die vloeistoffen of gevaarlijke stoffen bevatten; 
b. brandblussers groter dan 1 kilogram en gasflessen en overige drukhouders die gassen bevatten; 
c. LPG-tanks; 
d. lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen; 
e. IBC-bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit; 
f. oliedrukkabels; 
g. gepantserde papier-loodkabels; 
h. banden van voertuigen; 
i. cellenbeton; 
j. gipsproducten; 
k. groenafval; 
l. A- en B-hout; 
m. kunststof dat geschikt is voor recycling als materiaal of product;  
n. laminaatverpakking en kunststof, dat ongeschikt is voor recycling als materiaal of product; 
o. metalen; 
p. papier en karton; 
q. papier- en kunststofgeïsoleerde kabels en restanten, uitgezonderd oliedrukkabels en gepantserde 

papier-loodkabels; 
r. asfalt, anders dan teerhoudend asfalt; 
s. bouwstoffen, als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar 

zijn, uitgezonderd IBC-bouwstoffen, cellenbeton, dakafval en asfalt; 
t. textiel; 
u. verpakkingsglas; 
v. vlakglas. 

2. In aanvulling op het eerste lid zijn de categorieën voor dakafval ontstaan bij werkzaamheden die buiten 
de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft: 
a. teerhoudend dakafval; 
b. bitumineus dakafval;  
c. composiet dakafval, of  
d. dakgrind verkleefd met teer of bitumen. 
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Algemene milieuregels - Energiebesparing 

 

Document 
Algemene milieuregels - Energiebesparing voor type A en type B 
inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.6, artikel 2.14c en 2.15 

Activiteitenregeling  Afdeling 2.5, artikel 2.16 

Versie 1 december 2015 

 

Activiteitenbesluit - Energiebesparing (Afdeling 2.6) 

Artikel 2.14c 

Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft. 

Artikel 2.15 

1. Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 
vijf jaar of minder. 

2.   Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de verplichting, bedoeld 
in het eerste lid, toestaan waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfseconomische 
omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke termijn 
vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd. 

3. Indien aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene die de 
inrichting drijft waarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan 
elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, verplichten om 
binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek te verrichten of te laten verrichten 
waaruit blijkt of aan het eerste lid wordt voldaan. 

4. Indien uit het onderzoek, bedoeld in het derde lid, blijkt dat niet wordt voldaan aan het eerste lid, neemt 
degene die de inrichting drijft de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door het bevoegd 
gezag te bepalen redelijke termijn. 

5. Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner 
is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten 
aan brandstoffen. 

6.  Het eerste lid is niet van toepassing op een inrichting waarop de verboden, bedoeld in artikel 16.5, eerste 
lid, van de wet, betrekking hebben en op een inrichting als bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de 
wet. 

Activiteitenregeling - Energiebesparing (Afdeling 2.5) 

Artikel 2.16 

Aan artikel 2.15, eerste lid, van het besluit wordt, voor de in bijlage 10 aangewezen typen van 
energiebesparende maatregelen en aangewezen activiteiten, door degene die de inrichting drijft in ieder 
geval voldaan indien alle maatregelen per aangewezen type en per aangewezen activiteit zijn getroffen voor 
de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort. 
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Algemene milieuregels - Verkeer en vervoer 

 

Document 
Algemene milieuregels - Verkeer en vervoer voor type A en type B 
inrichtingen [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

Vindplaats milieuregels 

Activiteitenbesluit Afdeling 2.7, artikel 2.15a en 2.16  
§ 6.3, artikel 6.9 

Activiteitenregeling  Afdeling 2.2, artikel 2.7 en 2.8 
§ 6.2, artikel 6.15   

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.7) 

Artikel 2.15a 

Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft. 

Artikel 2.16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

1. Degene die een inrichting drijft, treft ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar 
de inrichting de in de ministeriële regeling genoemde maatregelen, waarbij kan worden bepaald dat 
maatregelen worden getroffen die tezamen ten minste het op grond van die ministeriële regeling 
benodigde aantal punten behalen. 

2. Indien in de inrichting meer dan 500 werknemers werkzaam zijn kan het bevoegd gezag degene die de 
inrichting drijft verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn onderzoek naar 
personenvervoer te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt welke aanvullende maatregelen kunnen 
worden toegepast. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van dat onderzoek bij maatwerkvoorschrift 
aanvullende maatregelen voorschrijven. 

3. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het eerste lid een lager aantal punten dan het in de ministeriële 
regeling vastgestelde puntenaantal vaststellen indien degene die de inrichting drijft aantoont dat het 
gezien de aard en ligging van de inrichting op geen enkele manier mogelijk is om het puntenaantal zoals 
opgenomen in de ministeriële regeling te bereiken. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing indien er in de inrichting minder dan 50 werknemers werkzaam zijn. 

5.  Het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op een glastuinbouwbedrijf. 

Activiteitenbesluit - Overgangsrecht verkeer en vervoer (§ 6.3) 

Artikel 6.9 

Indien artikel 2.16 in werking treedt na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1, is artikel 2.1, derde lid, 
van toepassing ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. 
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Activiteitenregeling - Verkeer en vervoer (Afdeling 2.2) 

Artikel 2.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

1. Degene die een inrichting drijft waar meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, treft ten aanzien van het 
vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting de volgende maatregelen: 
a. in de interne en externe communicatie wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, fiets en 

andere alternatieven minimaal gelijkwaardig aan de bereikbaarheid per auto behandeld; en 
b. de in bijlage 1 opgenomen maatregelen tot het aantal punten dat op grond van tabel 2.8 voor de 

inrichting van toepassing. 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien degene die de inrichting drijft kan aantonen dat 
ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting 9 van de 10 
werknemers niet met de auto naar de inrichting komen. 

Artikel 2.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

Voor de toepassing van tabel 2.8 worden de volgende gemeenten als een normaal regime aangemerkt: 
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, 
Assen, Bergen op Zoom, Breda, Capelle aan den IJssel, Delft, Deventer, Diemen, Doetinchem, Dordrecht, 
Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Heemstede, Heerhugowaard, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Hilversum, 
Hoorn, Houten, Leeuwarden, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nieuwegein, 
Nijmegen, Oegstgeest, Oss, Papendrecht, Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rijswijk, Schiedam, Sittard-
Geleen, Sliedrecht, Tilburg, Utrecht, Veenendaal, Veghel, Velsen, Venlo, Vlaardingen, Waddinxveen, 
Westland, Woerden, Zaanstad, Zeist, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwijndrecht en Zwolle. 

 Tabel 2.8  

  Normaal regime Licht regime 

0 - 49 werknemers nvt nvt 

50 - 100 werknemers 35 punten 25 punten 

101 - 500 werknemers 45 punten 35 punten 

meer dan 500 werknemers 45 punten 35 punten 
 

Activiteitenregeling - Slotbepalingen (§6.2) 

Artikel 6.15 

De artikelen van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van 
afdeling 2.2 en bijlage 1. 
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Algemene milieuregels - Geluidhinder 

 

Document Algemene milieuregels - Geluidhinder voor type A en type B inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.8, artikel 2.17 t/m 2.22 

§ 6.5, artikel 6.12 t/m 6.16 

Activiteitenregeling  nvt 

Versie 1 juli 2015 

 

Activiteitenbesluit - Geluidhinder (Afdeling 2.8) 

Artikel 2.17 

1. Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau LAmax, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de 
onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat: 
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die 

tabel aangegeven waarden; 

Tabel 2.17a 

 07:00-19:00 uur  19:00-23:00 uur  23:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  
LAmax in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 
b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus 

LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
c. de in tabel 2.17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden 

indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid 
uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens 
van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden 
ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit 
geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 
2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip 
te worden ingenomen; 

e.  de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de 
grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een 
woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover 
deze ligplaatsen: 
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of 
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te 

worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd; 
f. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten; en 
g. de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein. 
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2. Ten aanzien van een inrichting die is gelegen op een gezoneerd industrieterrein, waarbij binnen een 
afstand van 50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het 
gezoneerde industrieterrein, zijn gelegen, bedraagt in afwijking van het eerste lid, het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, 
alsmede door die inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten niet meer dan de in tabel 2.17b bij 
het betreffende tijdstip aangegeven waarde. 

Tabel 2.17b 

 07.00-19.00 uur  19.00-23.00 uur  23.00-07.00 uur  

LAr,LT op een afstand van 50 meter vanaf de 
grens van de inrichting  

50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

 

3. In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat: 
a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) op de in 

tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven 
waarden; 

b. de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale geluidsniveaus 
(LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

c. de in tabel 2.17c aangeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet van 
toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het 
in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d. de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen 
op de grens van het terrein; 

e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten, en 

f. de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein. 

Tabel 2.17c 

 07.00-19.00 uur  19.00-23.00 uur  23.00-07.00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 
op het bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen op het bedrijventerrein  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 
op het bedrijventerrein  

75 dB(A)  70 dB(A)  65 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen op het bedrijventerrein  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

4. In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 
en het maximaal geluidsniveau (LAmax, bij een inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor 
openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan derden voor 
motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat: 
a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de 

in die tabel aangegeven waarden; 
b. de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus 

LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 

Tabel 2.17d 

 07:00-21:00 uur  21:00-07:00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  40 dB(A)  
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  60 dB(A)  
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c.  de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens 
van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden 
ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit 
geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 
2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip 
te worden ingenomen; 

d.  de in tabel 2.17d aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de 
grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een 
woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover 
deze ligplaatsen: 
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of 
2°.  voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te 

worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd; 
e. indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een afstand van 50 meter 

geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het gezoneerde industrieterrein 
zijn gelegen, de waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d 
gelden op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting; en 

f. de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein. 

5.  In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak 
agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht, niet zijnde een 
glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, dat: 
a.  voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de vast opgestelde 

installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer 
bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 

Tabel 2.17e  

 06.00-19.00 uur  19.00-22.00 uur  22.00-06.00 uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  45 dB(A)  40 dB(A)  35 dB(A)  

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 
b.  voor het maximaal geluidsniveau (Lamax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties 

en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en 
losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de 
plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven 
waarden; 

Tabel 2.17f  

 06.00-19.00 uur  19.00-22.00 uur  22.00-06.00 uur  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen 

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 
c.  de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van 

toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van 
landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid; 

d.  de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet 
gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in 
redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen; 
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e.  de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de 
grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te 
worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het 
Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 
juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een 
woonschip te worden ingenomen; 

f.  de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden 
op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een 
woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover 
deze ligplaatsen: 
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of 
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te 

worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd; 
g. de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige 

ruimten en verblijfsruimten, en 
h.  de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen 

op een gezoneerd industrieterrein. 

6. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een glastuinbouwbedrijf binnen een 
glastuinbouwgebied dat:  
a.  voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), 

veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de 
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in 
de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de in tabel 2.17g genoemde plaatsen en 
tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 

Tabel 2.17g 

  06:00-19:00 uur  19:00-22:00 uur  22:00-06:00 uur  

 LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  50 dB(A)  45 dB(A)  40 dB(A)  

 LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

 LAmax in in- en aanpandige gevoelige 
gebouwen  

55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 
b.  de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17g opgenomen maximale geluidsniveaus 

(LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten; 
c.  de in tabel 2.17g aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden 

indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid 
uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen; 

d.  de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens 
van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden 
ingenomen door een woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit 
geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 
2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip 
te worden ingenomen; 

e.  de in tabel 2.17g aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de 
grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een 
woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover 
deze ligplaatsen: 
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of 
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te 

worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd; 
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f.  de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige 
ruimten en verblijfsruimten, en 

g.  de in tabel 2.17g aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein. 

7.  De waarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op de gevel van gevoelige 
gebouwen in de tabellen 2.17e en 2.17g zijn niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een 
gebied waarvoor bij of krachtens een gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. In een dergelijk 
gebied bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) niet meer dan de waarden die zijn 
opgenomen in die gemeentelijke verordening.   

8. Voor inrichtingen in een gebied als bedoeld in het zevende lid, bedragen de in de verordening 
vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17e en voor 
inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten 
hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17g.  

9.  Bij vaststelling van de waarden, bedoeld in het zevende lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met 
het in het gebied heersende referentieniveau. Indien voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, 
waarden worden vastgelegd die hoger zijn dan de waarden in tabel 2.17g, wordt daarmee het in het 
gebied heersende referentieniveau niet overschreden. 

Artikel 2.18 

1. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12, blijft buiten 
beschouwing: 
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de 

inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein; 
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of 

recreatieactiviteiten; 
c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging of het 

bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede 
geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden; 

d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de 
nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen; 

e. het ten gehore brengen van muziek vanwege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de 
buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van twee uren per week op militaire 
inrichtingen; 

f. het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke 
verordening regels zijn gesteld; 

g. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2, tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke 
verordening regels zijn gesteld; 

h. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 
inrichting voor primair onderwijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het onderwijs tot een 
uur na beëindiging van het onderwijs; 

i. het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een 
instelling voor kinderopvang. 

2. Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12, wordt voor 
muziekgeluid geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12, blijft 
buiten beschouwing het geluid als gevolg van: 
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 

recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan; 
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en 

afvoer van producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid, voor zover dat ten 
hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt; 
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d.  het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van het 
wassen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde en zesde lid. 

4. De maximale geluidsniveaus LAmax, bedoeld in artikel 2.17, 2.20 dan wel 6.12 zijn tussen 23.00 en 7.00 
uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten 
indien: 
a. degene die de inrichting drijft aantoont dat het het voor de betreffende inrichting in die periode 

geldende maximale geluidsniveau (LAmax), niet te bereiken is door het treffen van maatregelen; en 
b. het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is 

van 65dB(A). 

5. Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden 
gesteld met betrekking tot: 
a. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en 
b. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2. 

6.  Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) blijft het geluid veroorzaakt door 
het stomen van grond met een installatie van derden buiten beschouwing. 

7.  Degene die een inrichting drijft, waar het stomen van grond plaatsvindt met een installatie van derden, 
treft maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op: 
a.  de periode waarin het grondstomen plaatsvindt; 
b.  de locatie waar de installatie wordt opgesteld, en 
c.  het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting. 

8.  Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder dan wel voor zover dat niet 
mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken daarvan, bij maatwerkvoorschrift eisen stellen aan 
de maatregelen of voorzieningen, bedoeld in het zevende lid. 

Artikel 2.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 

1. Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op grond waarvan krachtens de 
verordening gebieden worden aangewezen waarin de in de verordening opgenomen geluidsnormen 
gelden die afwijken van de waarden, bedoeld in artikel 2.17 indien de in dat artikel genoemde waarden 
gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn. 
Alvorens een gebied wordt aangewezen worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden gelegen 
inrichtingen, de bewoners van die gebieden en andere belanghebbenden in kaart gebracht. 

2. In een gebied als bedoeld in het eerste lid bedragen de waarden binnen een geluidsgevoelige ruimte of 
een verblijfsruimte voor zover deze niet zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein, op de volgende 
tijdstippen niet meer dan de in tabel 2.19 aangegeven waarden: 

Tabel 2.19 

 07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

LAr,LT 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A) 
LAmax 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A) 

3. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in het tweede lid, blijft buiten 
beschouwing het geluid als gevolg van: 
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca-, sport- en 

recreatieactiviteiten plaatsvinden; 
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan. 

4. De in het tweede lid genoemde waarden gelden niet indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen 
geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen. 

5. In een verordening als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat het bevoegd gezag ten aanzien 
van een gebied dat krachtens de verordening is aangewezen overeenkomstig artikel 2.20 
maatwerkvoorschriften kan stellen. 



88 van 93Correspondentienummer: nybtcfwrak

AIM  Milieuregels uit het Activiteitenbesluit 28122015

Artikel 2.20 

1. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het 
maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen. 

2. Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de waarden, bedoeld in de artikelen 
2.17, 2.19 dan wel 6.12, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan wel verblijfsruimten van gevoelige 
gebouwen, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer van de inrichting, een etmaalwaarde 
van maximaal 35 dB(A) wordt gewaarborgd. 

3. De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze 
gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 
geluidsmetingen. 

4. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld in de 
artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12, voor een inrichting gelden. 

5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen in de inrichting 
worden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan geldende 
geluidsnormen te voldoen. 

6. In afwijking van de waarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 dan wel 6.12 kan het bevoegd gezag bij 
maatwerkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan festiviteiten als bedoeld in 
artikel 2.21, andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal 
geluidsniveau LAmax vaststellen. Het bevoegd gezag kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking 
tot de duur van de activiteiten, het treffen van maatregelen, de tijdstippen waarop de activiteiten 
plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat de activiteit plaatsvindt. 

7.  Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen welke technische voorzieningen worden 
aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen ter beperking van het geluid als gevolg 
van werkzaamheden en activiteiten bij een inrichting als bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid. 

Artikel 2.21 

1. De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 6.12 zijn voor zover de naleving van deze 
normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband 
met de viering van: 
a. festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in 

de gemeente waarvoor de verordening geldt; 
b. andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een 

gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen 
kan verschillen en niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar. 

2. Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten 
ter voorkoming of beperking van geluidhinder. 

3. Een festiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zowel voor als na 
00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag. 

Artikel 2.22 

1. Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau LAmax, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20 dan wel 
6.12, blijft buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve 
van ongevallenbestrijding, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een 
ongeval. 

2. Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van technische en 
organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken van motorvoertuigen bij 
ongevallenbestrijding, brandbestrijding en gladheidbestrijding, indien dat bijzonder is aangewezen in het 
belang van het milieu. 
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Activiteitenbesluit - Overgangsrecht geluidhinder (§ 6.5) 

Artikel 6.12 

1. De waarden op de gevel van gevoelige gebouwen en op de grens van gevoelige terreinen in tabel 2.17a 
onderscheidenlijk 2.17g worden met 5 dB(A) verhoogd indien onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip 
waarop artikel 2.17 op een inrichting van toepassing wordt, op grond van een voorschrift als bedoeld in 
het derde lid, hogere waarden golden. 

2. Indien in een milieuvergunning die inwerking en onherroepelijk was op het tijdstip genoemd in het op de 
inrichting van toepassing geweest zijnde voorschrift, genoemd in het derde lid, lagere waarden dan de 
waarden, bedoeld in het eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing. 

3. De voorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit 
opslag- en transportbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van bijlage 2 van het Besluit detailhandel- 
en ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.7 van de bijlage van het Besluit horeca-, sport- en 
recreatie-inrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit bouw- en 
houtbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen 
milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit voorzieningen- en installaties milieubeheer, 
voorschrift 1.1.3 van bijlage 1 van het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.3 
van de bijlage van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, voorschrift 3.2 van bijlage 
2 van het Besluit tankstations milieubeheer, voorschrift 4.2.1 van bijlage 1 van het Besluit 
tandartspraktijken milieubeheer en voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw. 

4. Voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijfde lid, waarop onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip 
van inwerkingtreding van dat artikellid, bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw van toepassing was, 
gelden in afwijking van artikel 2.17, vijfde lid, gedurende drie jaar na dat tijdstip de geluidswaarden van 
voorschrift 1.1.1 van bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw. 

5. Een gemeentelijke verordening als bedoeld in voorschrift 1.1.2 van de bijlage bij het Besluit landbouw 
milieubeheer, zoals dat luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 
2.17, zevende lid, berust met ingang van dat tijdstip op dat lid. 

Artikel 6.13 

1. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van artikel 2.20, eerste lid, is niet lager dan 
40 dB(A) voor een inrichting: 
a. waarop onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop artikel 2.20 van toepassing wordt op die 

inrichting, het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en 
ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, 
het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer, het Besluit woon- en verblijfsgebouwen 
milieubeheer, het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het Besluit jachthavens 
milieubeheer, het Besluit motorvoertuigen milieubeheer of het Besluit glastuinbouw van toepassing 
was, en  

b. die voor de inwerkingtreding van het in onderdeel a genoemde besluit dat van toepassing was, is 
opgericht. 

2. De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van artikel 2.20, eerste lid, is niet lager dan 
40 dB(A) voor een inrichting waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit het 
Besluit tankstations milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing was. 

Artikel 6.14  

1. Voor inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel 2.17, het Besluit 
horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer van toepassing was, en waarvoor voor 
muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift 
bepalen dat artikel 2.18, tweede lid, niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus tussen 
23.00 en 07.00 uur.  
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2. Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het eerste lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt 
toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 
07.00 uur niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur. 

Artikel 6.15 

Voor inrichtingen waarop onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van de artikelen 2.17 en 2.18, 
het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit detailhandel en 
ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer van toepassing 
was, zijn de waarden uit de artikelen 2.17, 2.18 dan wel 2.19 niet van toepassing op de gevel van 
respectievelijk in een dienst- of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting. 

Artikel 6.16 

1. Tot het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.19 is dit artikel van toepassing. 

2. Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor 
horeca-inrichtingen of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij of 
krachtens een verordening als zodanig is aangewezen. 

3. In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting 
verrichte werkzaamheden en activiteiten, in ieder geval niet meer: 
a. dan het in dat gebied heersende referentieniveau; 
b. dan de in tabel 6.16 aangegeven waarden binnen een woning of andere geluidsgevoelige gebouwen 

en terreinen. 

Tabel 6.16 

 07.00-19.00 uur  19.00-23.00 uur  23.00-07.00 uur  

Langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau (LAr,LT)  

35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

Maximaal geluidsniveau  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

4. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder referentieniveau: hoogste waarde van de in 
onderdeel a en b genoemde niveaus: 
a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode, gedurende 95% van 

de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; 
b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 

dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen 
wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 
motorvoertuigen gedurende die periode. 
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Algemene milieuregels - Trillinghinder 

 

Document Algemene milieuregels - Trillinghinder voor type A en type B inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit Afdeling 2.9, artikel 2.22a en 2.23 

Activiteitenregeling  nvt 

Versie 1 januari 2013 

 

Activiteitenbesluit - Trillinghinder (Afdeling 2.9) 

Artikel 2.22a 

Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft. 

Artikel 2.23 

1. Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede de tot de 
inrichting toe te rekenen werkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in geluidsgevoelige ruimten en 
verblijfsruimten, met uitzondering van geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten gelegen op een 
gezoneerd industrieterrein, niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 2 van de Meet- en 
beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in gebouwen» van de Stichting Bouwresearch 
Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen. 

2. De waarden gelden niet indien de gebruiker van de geluidsgevoelige ruimten of verblijfsruimten geen 
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen. 

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en een 
andere trillingsterkte toelaten. Deze trillingsterkte is niet lager dan de streefwaarden die zijn gedefinieerd 
voor de gebouwfunctie wonen in de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in 
gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. 
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Algemene milieuregels - Algemeen overgangsrecht 

 

Document 
Algemene milieuregels - Overgangsrecht voor type A en type B 
inrichtingen 

Vindplaats milieuregels 
Activiteitenbesluit § 6.1, artikel 6.1, 6.4 en 6.6 

Activiteitenregeling  nvt 

Versie 1 maart 2014 

 

Activiteitenbesluit - Algemeen overgangsrecht (§ 6.1) 

Artikel 6.1 

1. Voor inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van 
dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, een vergunning op grond van artikel 
8.1 van de Wet milieubeheer dan wel een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking en onherroepelijk was, 
worden de voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het van toepassing worden van dit 
besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, aangemerkt als maatwerkvoorschriften, 
mits de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het 
stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is. 

2. De nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing 
worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting op grond van de besluiten, 
bedoeld in artikel 6.43 in werking en onherroepelijk waren, worden aangemerkt als 
maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot 
het stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is. 

3. De maatwerkvoorschriften die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van 
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting op grond van de 
besluiten, bedoeld in artikel 6.43 in werking en onherroepelijk waren, blijven van kracht, mits ze vallen 
binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover 
dit besluit op die inrichting van toepassing is. 

4. De voorschriften van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dan wel de nadere eisen op grond van 
de besluiten, bedoeld in artikel 6.43, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van 
het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting in werking 
en onherroepelijk waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften, worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende 
zes maanden aangemerkt als maatwerkvoorschriften. 

5. Voor de toepassing van dit artikel worden de gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden 
onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als 
voorschriften van de vergunning. 

Artikel 6.4 

1. Degene die een inrichting type B of C drijft die is opgericht voor het van toepassing worden van dit 
besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan 
het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die 
inrichting geen vergunning als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, in werking en onherroepelijk was en geen 
melding was gedaan op grond van een van de in artikel 6.43 genoemde besluiten, meldt aan het 
bevoegd gezag dat hij de inrichting in werking heeft. 

2. Degene die de inrichting drijft doet de melding, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het tijdstip 
van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting. 
Afdeling 1.2 is van overeenkomstige toepassing. 
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3. Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit 
in een inrichting type B ten aanzien van die inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voor een inrichting, zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing en 
wordt de aanvraag om een vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10. 

Artikel 6.6 

Voor de toepassing van dit besluit wordt als eerste dag van de termijn waarbinnen wordt gekeurd 
aangemerkt: de dag waarop voor het laatst is gekeurd. 
 
 





2 Notitie 21510100.N03 

Aan te vragen situatie 

Uitbreiding 

De nu aan te vragen capaciteitsuitbreiding omvat een toename van de productiecapaciteit 
met 20.000 ton per jaar. De uitbreiding van de productie wordt gerealiseerd binnen het 
bedrijfsonderdeel vacuüm verpakte koffie. Binnen het verpakkingsgebouw FU12 wordt 
het aantal vacuümverpakkingslijnen uitgebreid tot 12 stuks. De bestaande verpakkingslij-
nen voor soft-packs en de cappucino- en chocoverpakkingslijnen komen te vervallen.  
 
De capaciteit van de ‘Senseo’ koffieproducten (gebouw FU27) wordt niet uitgebreid. Wel 
wordt in verband met een uitbreiding van het assortiment het aantal verpakkingslijnen 
uitgebreid van 10 naar 12 stuks. 
 
Voor het overige kan de uitbreiding worden gerealiseerd met de bestaande machines. Er 
hoeven geen ‘utilities’ te worden bijgeplaatst. Ook de branderij hoeft niet te worden uitge-
breid. De uitbreiding kan worden gerealiseerd binnen het bestaande productieregime, 
waarbij wordt geproduceerd met 5 branders in de dag- en avondperiode en, ter beperking 
van de geluidemissie naar de omgeving, met maximaal 3 branders in de nachtperiode. 
 

Overige wijzigingen 

De gebouwen aan de overzijde van de Vleutensevaart (FU22, FU38 en het parkeerdek) 
zijn verkocht. Hierbij is FU22 en een deel van het parkeerdek teruggehuurd. Het gebruik 
van FU22 en het parkeerdek wordt derhalve toegerekend tot de inrichting. In akoestisch 
opzicht is het pand FU22 overigens niet geluidrelevant. De verkeersbewegingen ter plaat-
se van het parkeerdek zijn wel relevant voor de geluidbelasting naar de omgeving en vor-
men onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie van JDE. 
 
In rapport 6131127.R01c was naast een kleine uitbreiding van het magazijngebouw FU3, 
de toekomstige uitbreiding van het verpakkingsgebouw FU12 als onderdeel van de repre-
sentatieve bedrijfssituatie meegenomen. De nu voorgenomen uitbreiding van het aantal 
verpakkingslijnen kan binnen het bestaande verpakkingsgebouw FU12 worden gereali-
seerd. De voorgenomen uitbreiding komt derhalve te vervallen. 
 

Productietijden 

De productietijden zijn ongewijzigd 24 uur per dag, 7 uur per week. 
 

Bedrijfsverkeer 

Als gevolg van de hiervoor beschreven ontwikkelingen wijzigt het aantal transporten naar 
en van de inrichting. Een overzicht van het bedrijfsverkeer is voor de ‘bestaande situatie’ 



3 Notitie 21510100.N03 

en de situatie na capaciteitsuitbreiding gegeven in tabel 1. De voor de bestaande situatie 
aangegeven aantallen transporten zijn ontleend aan rapport 6131127.R01c. 
 
Uit tabel 1 volgt dat de aanvoer van ruwe koffie toeneemt, alsmede het personenverkeer. 
In rapport 6131127.R01c was reeds rekening gehouden met de mogelijk toekomstige af-
voer van gereed product in de nachtperiode middels de inzet van zogenaamde ‘Quiet 
Trucks’. Deze transporten worden met de nu geprojecteerde uitbreiding daadwerkelijk 
ingevuld, met dit verschil dat gebruik wordt gemaakt van reguliere vrachtwagens. De inzet 
van uitsluitend ‘Quiet Trucks’ in de nachtperiode blijkt logistiek een lastige opgave en 
praktisch niet te garanderen omdat JDE voor de aan- en afvoer afhankelijk is van bedrij-
ven van derden. Voor de nu aan te vragen akoestisch representatieve situatie dient derhal-
ve rekening te worden gehouden met de inzet van reguliere vrachtwagens die voldoen aan 
de ‘stand der techniek’. In de praktijk betekent dit dat moderne vrachtwagens worden in-
gezet die over het algemeen zijn voorzien zien van een Euro IV of Euro V motor. 
 
In de representatie bedrijfssituatie als omschreven in rapport 6131127.R01c was ervan 
uitgegaan dat alle personenauto’s worden geparkeerd op de bestaande parkeerterreinen P1, 
P2 en P3. Voor de nu te realiseren situatie na uitbreiding wordt rekening gehouden met 
een toename van het aantal werknemers van 1.100 naar 1.350 inclusief kantoor- en onder-
steunend personeel. Een deel van het personeel parkeert de auto in daartoe aangewezen 
vakken op het fabrieksterrein. 
 
Tabel 1: Overzicht bedrijfsverkeer (aantal motorvoertuigen per periode) 
Omschrijving voertuigcategorie Aantal per periode 

‘bestaand’ conform rapport 
6131127.R01c 

Na uitbreiding van de capaci-
teit 

dag avond nacht dag avond nacht 
Vrachtautoverkeer       

- aanvoer ruwe koffie 13 - 2 15 - 3 
- aanvoer verpakkingsmateriaal 9 - - 9 - - 
- afvoer gereed product 26 6 12 26 6 12 
- afval, diensten derden 6 - - 8 - - 

Bestelwagens       
- koeriersdiensten/servicediensten 25 - - 26 - - 

Personenwagens       
- (fabrieks)terrein - - - 100 40 10 
- parkeerdek P1 450 40 10 300 40 10 
- parkeerterrein P2 130 70 30 200 70 30 
- parkeerterrein P3 60 40 20 80 40 20 

 
Voor het bedrijfsverkeer over het fabrieksterrein van de inrichting geldt een middels be-
bording aangegeven snelheidsbeperking van 15 km/uur. 
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Incidentele bedrijfssituatie 

Incidentele activiteiten komen ten hoogste 12 maal op jaarbasis voor. Voor JDE te Utrecht 
wordt ongewijzigd rekening gehouden met de mogelijkheid dat ten hoogste 12 maal op 
jaarbasis in de nachtperiode 5 branders in bedrijf zijn. 
 

Normstelling 

Activiteitenbesluit milieubeheer en maatwerkvoorschriften 

In de actuele situatie valt de inrichting onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 
 
Voor de inrichting is in april 2013 een ‘Beschikking maatwerkvoorschriften’ afgegeven 
door B&W van de gemeente Utrecht [HZ_WABO-11-10147]. Aan de beschikking zijn 
geluidvoorschriften verbonden. De geluidvoorschriften zijn gegeven in bijlage 1. 
 

Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst 

Vanwege de ruimtelijke ontwikkelingen rond de inrichting van JDE is op 7 februari 2006 
een ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ ondertekend door vertegenwoordigers van de 
inrichting en de gemeente, waarin de milieuaspecten in relatie tot deze ruimtelijke ontwik-
kelingen zijn vastgelegd. 
 
Uit de overeenkomst volgt dat het toelaatbare equivalente geluidniveau invallend op om-
liggende woningen c.q. geluidgevoelige bestemmingen van derden ten hoogste 55 dB(A) 
bedraagt in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. 
 

Indirecte hinder 

Voor de beoordeling van de indirecte (geluid)hinder veroorzaakt door bedrijfsverkeer rij-
dend over de openbare weg kan worden aangesloten bij de circulaire van 29 februari 1996 
‘Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieu-
beheer’. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de etmaalwaarde van het door de 
verkeersbewegingen veroorzaakte equivalente geluidniveau (LAeq). Daarbij kan gebruik 
worden gemaakt van de bandbreedte tussen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) en de 
maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels van woningen of andere geluidgevoeli-
ge bestemmingen. Een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaal-
waarde kan worden toegestaan wanneer bronmaatregelen of maatregelen in de overdracht 
redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn. Voldaan moet worden aan een binnenwaarde van 
35 dB(A) als etmaalwaarde. 
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Rekenmethode 

De geluidniveaus in de omgeving zijn berekend overeenkomstig de ‘Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai’ van 1999 (uitgave VROM). 
 
De handleiding geeft technische procedures aan voor zowel de vergunningverlening en 
zonering in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh), als voor de vergunningverlening in 
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en gemeentelijke verordeningen. Bij de berekeningen is 
gebruik gemaakt van Module C / Methode II. 
 

Akoestisch rekenmodel 

Algemeen 

Rapport 6131127.R01c beschrijft de bestaande akoestische situatie. De nu aan te vragen 
capaciteitsuitbreiding en de daarmee samenhangende akoestisch relevante wijzigingen zijn 
verwerkt in het bestaande rekenmodel. De wijzigingen worden hieronder beschreven. 
 

Verpakkingsgebouw FU12 

De geluidemissie via de ramen in het verpakkingsgebouw FU12 is in het verleden reeds 
vastgesteld [o.a. rapport 6111151.R01, d.d. 13-7-2011]. De geluidemissie wordt gepresen-
teerd door de bronnen 179a t/m 179c met een bronsterkte LW = 77,5 dB(A) bij een produc-
tiecapaciteit van 45.000 ton vacuüm verpakte koffie per jaar. In de nu aan te vragen situa-
tie bedraagt de productiecapaciteit 65.000 ton vacuüm verpakte koffie per jaar. Het aantal 
verpakkingslijnen wordt hiertoe uitgebreid. De te verwachten toename van het binnenni-
veau en de daarmee te verwachten toename van de geluidemissie via de ramen bedraagt 
ten hoogste 10×log[65.000/45.000] = 1,6 dB. De totale bronsterkte bedraagt dan: 
 
 bron 179a t/m 179c: LW = 77,5 + 1,6 = 79,1 dB(A).  
 
Het bedrijfsduurpercentage bedraagt 100% in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. 
 
Vanwege de nieuwe verpakkingslijnen wordt geen significant hogere warmtelast ver-
wacht. De klimatiseringsinstallaties (o.a. Trane koelers, bronnen 405 t/m 410) zijn onge-
wijzigd. 
 

Lossen ruwe koffie en FU32 

De aanvoer van ruwe koffie vindt plaats tussen 06.00 en 19.00 uur. De bronnen 19 en 20 
presenteren het lossen van de vrachtwagens. De bronsterkte is ongewijzigd. Het bedrijfs-
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duurpercentage bedraagt 100% in de dagperiode en 12,5% in de nachtperiode. In de 
avondperiode vindt geen aanvoer plaats (bedrijfsduurpercentage 0%). 
 
De geveluitstraling van de bereidingstoren FU32 is direct gerelateerd aan de hoeveelheid 
koffie die wordt gelost c.q. aangevoerd. De totale productiecapaciteit neemt met een factor 
90.000/70.000 = 1,29 toe, overeenkomend met een toename van de gevelemissie van ten 
hoogste 10×log[1,29] = 1,1 dB. De totale bronsterkte bedraagt dan: 
 
 bron 5 t/m 8: LW = 77,0 + 1,1 = 78,1 dB(A); 
 bron 9 t/m 12: LW = 67,8 + 1,1 = 68,9 dB(A); 
 bron 13 t/m 16: LW = 69,4 + 1,1 = 70,5 dB(A); 
 bron 17 t/m 18: LW = 68,1 + 1,1 = 69,2 dB(A). 

 
Het bedrijfsduurpercentage bedraagt 100% in de dagperiode en 12,5% in de nachtperiode. 
In de avondperiode vindt geen aanvoer plaats (bedrijfsduurpercentage 0%). 
 

Silotoren gebrande koffie 

Voor de in 2012 gerealiseerde silotoren voor gebrande koffie geldt dat de gevel- en dak-
uitstraling direct gerelateerd is aan de hoeveelheid gebrande koffie die wordt geprodu-
ceerd. De bronsterkte van de bronnen 470 t/m 474 neemt met ten hoogste 1,1 dB toe ten 
opzichte van de bestaande situatie en bedraagt dan: 
 
 bron 470:  LW = 74,4 + 1,1 = 75,5 dB(A); 
 bron 471:  LW = 73,9 + 1,1 = 75,0 dB(A); 
 bron 472:  LW = 73,9 + 1,1 = 75,0 dB(A); 
 bron 473:  LW = 74,5 + 1,1 = 75,6 dB(A); 
 bron 474:  LW = 64,3 + 1,1 = 65,4 dB(A). 
 
De productie vindt 24 uur per dag plaats. Het bedrijfsduurpercentage bedraagt ongewij-
zigd 100% in de dag-, avond- en nachtperiode. 
 

Verpakkingsruimte Senseo FU27 

Binnen de Senseo ruimte wordt het aantal verpakkingslijnen uitgebreid van 10 naar 
12 stuks. Het te verwachten binnenniveau en daarmee de geluidemissie via de ramen en 
deuren neemt met ten hoogste 10×log[12/10] = 0,8 dB toe. De bronsterkte dan: 
 
 bron 172:  LW = 80,8 + 0,8 = 81,6 dB(A); 
 bron 173 t/m 178: LW = 70,3 + 0,8 = 71,1 dB(A); 
 bron 301 t/m 303: LW = 83,6 + 0,8 = 84,4 dB(A); 
 bron 309:  LW = 75,0 + 0,8 =  75,8 dB(A); 
 bron 310 t/m 311: LW = 70,3 + 0,8 = 71,1 dB(A); 
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 bron 314 t/m 316: LW = 83,6 + 0,8 = 84,4 dB(A); 
 bron 317 t/m 318: LW = 70,3 + 0,8 = 71,1 dB(A); 
 bron 319:  LW = 78,8 + 0,8 = 79,6 dB(A). 
 

Holdinggebouw FU38 

Als aangegeven is het holdinggebouw FU38 verkocht en vormt geen onderdeel meer van 
de inrichting. Bron 350 (koeler holdingkantoor) komt te vervallen. 
 

Bedrijfsverkeer 

Tabel 2 geeft een overzicht van de voor de aan te vragen situatie, na uitbreiding ingevoer-
de mobiele bronnen. De gemiddeld aan te houden rijsnelheid op het terrein van de inrich-
ting bedraagt 15 km/uur voor de personenauto’s en bestelwagens en 10 km/uur voor de 
vrachtwagens. De rijsnelheid van het bedrijfsverkeer op de Vleutensevaart bedraagt ge-
middeld 30 km/uur voor de vrachtwagens en 30 tot 40 km/uur voor de bestelwagens en 
personenauto’s. De aan te houden representatieve bronsterkte bedraagt ongewijzigd: 
 
 LW = 102 dB(A) voor vrachtwagens; 
 LW = 94 dB(A) voor bestelauto’s en  
 LW = 90 dB(A) voor personenauto’s. 
 
Naast de geluidemissie vanwege de rond de parkeergarage P1 en op het parkeerdek rij-
dende auto’s, wordt ook geluid geëmitteerd vanwege de in de garage parkerende auto’s. 
Bij een in de parkeergarage rijdende personenauto, met een bronvermogen van LW = 
90 dB(A) bedraagt het binnenniveau bij benadering Lp = 62 dB(A)1. De geluidemissie via 
de open delen van de parkeergarage wordt gepresenteerd door de bronnen 422 t/m 435. 
Met een bedrijfsduur van circa 1 minuut voor zowel de in-, als uitgaande personenauto’s 
bedraagt het (gewijzigde) bedrijfsduurpercentage circa 44% in de dagperiode, 25% in de 
avondperiode en 3% in de nachtperiode. 
 
  

                                                 
1  Ongewijzigd, bepaald met behulp van de formule van Sabine: Lp= LW -10 × log(As/4), waarin As= 1890 m2 (absorbe-

rend oppervlak, inclusief open zijden). 
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Tabel 2: Overzicht van de ingevoerde mobiele geluidsbronnen 
Omschrijving mobiele bron en nummer Aantal rijbewegingen per 

periode 
Bron-

sterkte LW 
[dB(A)] dag avond nacht 

Vrachtautoverkeer     
mb-00 intern transport (pendel) 20 5 2 102 
mb-01 vrachtverkeer gereed product aankomst (D/A/N) 26 6 12 102 
mb-02 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten 17 -- -- 102 
mb-03 vrachtverkeer afval/diensten 16 -- -- 102 
mb-04 vrachtverkeer verpakking 18 -- -- 102 
mb-05 vrachtverkeer gereed product vertrek (D/A/N) 26 6 12 102 
mb-06 vrachtverkeer aanvoer ruwe koffie 30 -- 6 102 
  

 
    

Bestelwagens     
mb-07 bestelwagens terrein 

 
26 -- -- 94 

Personenauto’s     
mb-08 personenwagens P1 600 80 20 90 
mb-09 personenwagens P1 44 -- -- 90 
mb-10 personenwagens P1 556 80 20 90 
mb-11 personenwagens P1 424 50 12 90 
mb-12 personenwagens P1 118 10 2 90 
mb-13 personenwagens P1 118 10 2 90 
mb-14 personenwagens P1 190 30 8 90 
mb-15 personenwagens P1 58 -- -- 90 
mb-16 personenwagens P2 400 140 60 90 
mb-17 personenwagens P2 200 70 30 90 
mb-18 personenwagens P2 100 35 15 90 
mb-19 personenwagens P3 80 40 20 90 
mb-21 personenwagens terrein 100 40 10 90 
Heftruck     
mb-20 Heftruck 

 
30 20 15 97 

Indirecte hinder     
Indirect-1 vrachtverkeer 116 12 30 102 
Indirect-2 bestelwagens 52 -- -- 94 
Indirect-3 personenwagens P1 600 80 20 90 
Indirect-4 personenwagens terrein+P2+ P3 760 300 80 90 

 

Uitlaten roostgassen (ongewijzigd) 

De uitlaten van de roostgassen vormen één van de bepalende geluidbronnen bij de wonin-
gen aan de overzijde van de Vleutenseweg. Het aanbrengen van geluiddempers in de 
schoorstenen is echter niet mogelijk vanwege de aard van het proces. De luchtstroom in de 
schoorstenen bestaat afwisselend uit proceslucht en koude (winterperiode) buitenlucht via 
de trekonderbrekers. Eventueel in de schoorsteenkanalen aangebrachte geluiddempers 
zullen mede door condensatie snel vervuilen en daardoor niet functioneren. 
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Geluidniveaus na uitbreiding 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

De hiervoor beschreven wijzigingen zijn verwerkt in het rekenmodel. Vervolgens zijn de 
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend voor de situatie na uitbreiding. Daarbij 
is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie V3.11. De berekende lang-
tijdgemiddelde beoordelingsniveaus (LAr,LT) zijn voor de situatie na uitbreiding van de 
capaciteit gegeven in bijlage 4.1. In de bijlagen 4.2 t/m 4.6 is voor de maatgevende reken-
punten ter plaatse van de woningen een overzicht gegeven van de individuele bronbijdra-
gen. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 3. 
 
In de tabel zijn tevens tussen [..] de grenswaarden gegeven op basis van de bestuurlijke 
ontwikkeloverkomst, alsmede de vergunde waarden op basis van de maatwerkvoorschrif-
ten(..). 
 
Tabel 3: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus na uitbreiding van de productiecapaciteit 

naar 90.000 ton/jaar 
Naam Omschrijving Hoogte LAr,LT in dB(A) Etmaal-

waarde 
[dB(A)] 

Dag Avond Nacht 

01_A woning Galjoenstraat 5 47 [55] 46 [50] 43 [45] 53 [55]

02_A woning Aakplein 5 49 [55] 48 [50] 45 [45] 55 [55]

03_A woning Aakplein 5 50 [55] 49 [50] 44 [45] 54 [55]

04_A woning Galjoenstraat 5 47 [55] 46 [50] 42 [45] 52 [55]

05_A woning T. a Kempisplantsoen 5 50 [55] 48 [50] 45 [45] 55 [55]

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5 49 [55] 47 [50] 43 [45] 53 [55]

07_A woning T. a Kempisplantsoen 5 46 [55] 45 [50] 41 [45] 51 [55]

08_A woning T. a Kempisplantsoen 5 33 [55] 32 [50] 28 [45] 38 [55]

09_A woning Spinozaplantsoen 5 46 [55] 45 [50] 42 [45] 52 [55]

10_A woning Spinozaplantsoen 5 48 [55] 46 [50] 42 [45] 52 [55]

11_A woning Spinozaplantsoen 5 51 [55] 48 [50] 42 [45] 53 [55]

12_A woning Spinozaplantsoen 5 49 [55] 47 [50] 43 [45] 53 [55]

          

A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5 59 (60) 58 (58) 55 (55) 65 

B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5 58 (58) 57 (57) 52 (52) 62 

C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5 53 (54) 52 (52) 48 (48) 58 

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5 47 (48) 46 (47) 43 (43) 53 

E_A Keulsekade 5 49 (50) 48 (48) 44 (48) 54 

F_A Spinozaplantsoen 5 51 (52) 48 (49) 42 (42) 53 
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Bespreking resultaten 

Uit tabel 3 volgt dat de uitbreiding van de productiecapaciteit binnen de huidige maat-
werkvoorschriften kan worden gerealiseerd. Ter plaatse van de omliggende woningen kan 
onverminderd worden voldaan aan de grenswaarden uit de bestuurlijke ontwikkelovereen-
komst. 
 

Maximale geluidniveaus 

De uitbreiding van de capaciteit leidt niet tot een wijziging van de maximale geluidbron-
nen. De te verwachten maximale geluidniveaus zijn ongewijzigd. Een overzicht van de 
berekende maximale geluidniveaus is gegeven in bijlage 5. Aan de grenswaarden volgens 
de vigerende maatwerkvoorschriften kan worden voldaan. 
 

Indirecte hinder 

De berekeningsresultaten met betrekking tot de indirecte hinder, veroorzaakt door het be-
drijfsverkeer rijdend over de Vleutensevaart naar en van de inrichting van JDE, zijn gege-
ven in bijlage 6. Ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen langs de ontsluitingsroute 
(woningen Spinozaplantsoen) neemt het equivalente geluidniveau in de nachtperiode met 
ten hoogste 2 dB toe. De berekende geluidbelasting bedraagt na uitbreiding ten hoogste 
55 dB(A) etmaalwaarde invallend op de rekenpunt 09 en 10 [woningen Spinozaplant-
soen]. 
 
Als aangegeven in rapport 6131127.R01c zijn de woningen aan het Spinozaplantsoen in 
hoofdzaak opgetrokken in metselwerk. De ramen zijn voorzien van een thermische begla-
zing (dubbel glas). Zonder aanvullende berekeningen/metingen kan worden gesteld dat de 
bestaande gevelgeluidwering ten minste 20 dB(A) bedraagt (uitgaande van genormeerde 
ventilatie). Aan het vereiste binnenniveau van 35 dB(A) kan ook na uitbreiding worden 
voldaan. 
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Conclusie 

JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. is voornemens de productiecapaciteit van de in-
richting aan de Vleutensevaart te Utrecht uit te breiden van 70.000 naar 90.000 ton ver-
pakt product (gebrande koffie) per jaar.  
 
De akoestische consequenties van de voorgenomen uitbreiding zijn inzichtelijk gemaakt. 
Uit het onderzoek volgt dat de uitbreiding binnen de geldende maatwerkvoorschriften kan 
worden gerealiseerd.  
 
Vanwege de capaciteitsuitbreiding neem het aantal transporten en daarmee de te verwach-
ten indirecte hinder toe. Uit de rekenresultaten volgt dat de toelaatbare binnenwaarde van 
35 dB(A) etmaalwaarde binnen de omliggende woningen niet wordt overschreden. 
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Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek GeenDemping

01-max vrachtverkeer     133826.83     456611.12      0.00     1.20 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

02-max vrachtverkeer     134022.59     456387.28      0.00     1.20 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

03-max vrachtverkeer     134105.83     456454.31      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

04-max vrachtverkeer     134116.87     456556.37      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

05-max vrachtverkeer     134073.28     456602.41      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

06-max vrachtverkeer     134045.77     456599.28      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

07-max vrachtverkeer     133944.35     456618.12      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

08-max lossen ruwe koffie     133912.85     456614.67      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

09-max laden/lossen milieuplein     134083 01     456534.73      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

10-max laden gereed product     134044.34     456464.79      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

11-max dichtklappen portier     133887 65     456482.55      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

12-max dichtklappen portier     133945.86     456407.53      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

13-max dichtklappen portier     134094 03     456249.87      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

14-max dichtklappen portier     134106.84     456270.07      3.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

15-max dichtklappen portier     134114.76     456295.14      3.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

16-max dichtklappen portier     134123 66     456322.31      3.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

17-max dichtklappen portier     134133.75     456353.18      3.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

179a ramen inpakkerij noord-/west     133959.89     456600.14      0.00     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

179b ramen inpakkerij noord-/west     133967.17     456557.10      0.00     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

179c ramen inpakkerij noord-/west     133979.86     456533.44      0.00     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

18-max dichtklappen portier     134133.21     456376.02      0.00     1.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

1 uitlaat algemene stofafzuiging     133921.10     456603.80      0.00    35.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

2 dakafzuigventilator     133934.89     456599.47      0.00    34.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

3 dakafzuigventilator     133932.59     456603.81      0.00    34.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

4 dakafzuigventilator     133930.24     456608.23      0.00    34.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

5 geveluitstraling vierde verd.     133921 96     456598.33      0.00    30.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

6 geveluitstraling vierde verd.     133933.32     456596.23      0.00    30.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

7 geveluitstraling vierde verd.     133938.54     456606.91      0.00    30.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

8 geveluitstraling vierde verd.     133926 69     456608.68      0.00    30.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

9 geveluitstraling derde verd.     133921 96     456598.33      0.00    23.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

10 geveluitstraling derde verd.     133933.33     456596.23      0.00    23.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

11 geveluitstraling derde verd.     133938.54     456606.91      0.00    23.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

12 geveluitstraling derde verd.     133926.70     456608.68      0.00    23.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

13 geveluitstraling tweede verd.     133921 96     456598.33      0.00    17.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

14 geveluitstraling tweede verd.     133933.33     456596.23      0.00    17.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

15 geveluitstraling tweede verd.     133938.54     456606.91      0.00    17.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

16 geveluitstraling tweede verd.     133926.70     456608.68      0.00    17.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

17 ramen b.g.     133937.56     456598.40      0.00     4.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

18 ramen b.g.     133930 98     456610.88      0.00     4.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

19 stationaire vrachtwagen     133908 67     456605.94      0.00     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

20 stationaire vrachtwagen+lossen     133908 67     456605.94      0.00     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

21 roosters compressorruimte     133956.26     456568.75      0.00     5.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

22 roosters compressorruimte     133946.51     456563.52      0.00     5.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

23 ramen compressorruimte b.g.     133956.26     456568.75      0.00     5.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

24 ramen compressorruimte b.g.     133946.51     456563.52      0.00     5.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

25 rooster compressorruimte b.g.     133943.24     456573.97      0.00     1.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

26 ramen compressorruimte b.g.     133949.31     456577.22      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

27 ramen compressorruimte 1e vrd.     133949.31     456577.22      0.00     4.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

31 stofafzuiging onderzijde silo     133961 64     456580.00      0.00    16.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

32 uitlaatrooster ventilatie     133963.83     456593.10      0.00    16.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

33 uitlaatrooster ventilatie     133971 93     456572.62      0.00    16.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

34 ruimte afzuiging molens     133994.89     456531.49      0.00    17.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

35 ruimte afzuiging molens     133996.58     456532.37      0.00    17.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

36 ruimte afzuiging molens     134002.56     456535.58      0.00    17.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

37 ruimte afzuiging molens     134004.55     456536.70      0.00    17.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

38 ruimte afzuiging molens     134007 90     456538.42      0.00    17.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

39 demperopeningen VABU-koelers     133922.54     456574.92      9.00     1.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

42 demperopeningen VABU-koelers     133921.58     456576.85      9.00     1.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

43 ventilator koeler VABU     133922 02     456575.87      9.00     2.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

45 uitblaas ruimteventilatie     133950.84     456591.14      0.00    10.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

46 aanzuigroosterluchtbehandeling     133967 65     456573.66      0.00    14.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

47 rooster luchtbehandeling     133976.46     456578.58      0.00    12.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

48 rooster luchtbehandeling FU-12     133968.39     456593.56      0.00    12.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

49 uitlaat     133988 66     456523.19      0.00    11.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

51 koelissendemper doppenpersen     134051 02     456557.13      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

52 uitlaat doppencycloon     134052.71     456554.56      0.00    25.90 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

53 uitlaat doppencycloon     134053.46     456553.22      0.00    25.90 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

54 uitlaat ventilatorruimte     134053.25     456552.19      0.00    27.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

55 uitlaat ontsteencycloon (1)     134021 60     456550.13      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

56 uitlaat ontsteencycloon (2)     134025.82     456552.35      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

01-max   80.29   85.59   94.39   98.09  102.69  106.29  103.49   97.49   90.99  110.00 199.00 199.00 199.00

02-max   80.29   85.59   94.39   98.09  102.69  106.29  103.49   97.49   90.99  110.00 199.00 199.00 199.00

03-max   80.29   85.59   94.39   98.09  102.69  106.29  103.49   97.49   90.99  110.00 199.00 199.00 199.00

04-max   80.29   85.59   94.39   98.09  102.69  106.29  103.49   97.49   90.99  110.00 199.00 199.00 199.00

05-max   80.29   85.59   94.39   98.09  102.69  106.29  103.49   97.49   90.99  110.00 199.00 199.00 199.00

06-max   80.29   85.59   94.39   98.09  102.69  106.29  103.49   97.49   90.99  110.00 199.00 199.00 199.00

07-max   80.29   85.59   94.39   98.09  102.69  106.29  103.49   97.49   90.99  110.00 199.00 199.00 199.00

08-max   90.29   95.59  104.39  108.09  112.69  116.29  113.49  107.49  100.99  120.00 199.00 199.00 199.00

09-max   90.29   95.59  104.39  108.09  112.69  116.29  113.49  107.49  100.99  120.00 199.00 -- --

10-max   85.29   90.59   99.39  103.09  107.69  111.29  108.49  102.49   95.99  115.00 199.00 199.00 199.00

11-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

12-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

13-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

14-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

15-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

16-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

17-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

179a   49.20   54.60   59.40   65.50   70.00   71 60   71.80   73.70   71.30   79.10   0.00   0.00   0.00

179b   49.20   54.60   59.40   65.50   70.00   71 60   71.80   73.70   71.30   79.10   0.00   0.00   0.00

179c   49.20   54.60   59.40   65.50   70.00   71 60   71.80   73.70   71.30   79.10   0.00   0.00   0.00

18-max   68.30   73.60   82.40   86.10   90.70   94.30   91.50   85.50   79.00   98.01 199.00 199.00 199.00

1   64.70   73.50   74.90   74.30   73.80   71.10   70.60   65.20   59.20   81.32   0.00   0.00   0.00

2   45.50   56.40   60.90   69.50   73.10   74.20   72.70   70.90   67.10   79.70   0.00   0.00   0.00

3   37.50   61.70   56.80   66.90   65.60   68 60   66.20   66.90   65.30   74.80   0.00   0.00   0.00

4   45.50   56.40   60.90   69.50   73.10   74.20   72.70   70.90   67.10   79.70   0.00   0.00   0.00

5   50.50   74.10   67.30   65.80   71.20   69 60   63.70   64.90   62.80   78.10   0.00 --   9.03

6   50.50   74.10   67.30   65.80   71.20   69 60   63.70   64.90   62.80   78.10   0.00 --   9.03

7   50.50   74.10   67.30   65.80   71.20   69 60   63.70   64.90   62.80   78.10   0.00 --   9.03

8   50.50   74.10   67.30   65.80   71.20   69 60   63.70   64.90   62.80   78.10   0.00 --   9.03

9   48.00   59.50   61.90   61.10   63.80   58 90   54.10   56.20   52.50   68.93   0.00 --   9.03

10   48.00   59.50   61.90   61.10   63.80   58 90   54.10   56.20   52.50   68.93   0.00 --   9.03

11   48.00   59.50   61.90   61.10   63.80   58 90   54.10   56.20   52.50   68.93   0.00 --   9.03

12   48.00   59.50   61.90   61.10   63.80   58 90   54.10   56.20   52.50   68.93   0.00 --   9.03

13   51.60   59.20   61.80   62.70   65.90   61 00   56.80   58.00   57.10   70.46   0.00 --   9.03

14   51.60   59.20   61.80   62.70   65.90   61 00   56.80   58.00   57.10   70.46   0.00 --   9.03

15   51.60   59.20   61.80   62.70   65.90   61 00   56.80   58.00   57.10   70.46   0.00 --   9.03

16   51.60   59.20   61.80   62.70   65.90   61 00   56.80   58.00   57.10   70.46   0.00 --   9.03

17   44.70   49.30   54.50   57.40   54.40   53.40   56.60   65.80   64.10   69.17   0.00 --   9.03

18   44.70   49.30   54.50   57.40   54.40   53.40   56.60   65.80   64.10   69.17   0.00 --   9.03

19   48.20   62.90   71.10   78.40   84.00   85 90   85.30   81.50   73.00   90.88   0.00 --   9.00

20   49.60   64.80   70.90   81.10   85.30   89 00   92.20   96.70   92.30   99.69   0.00 --   9.00

21   55.30   77.90   76.00   78.00   80.00   75 00   70.40   59.70   45.60   84.89   0.00   0.00   0.00

22   55.30   77.90   76.00   78.00   80.00   75 00   70.40   59.70   45.60   84.89   0.00   0.00   0.00

23   37.40   73.00   71.70   67.70   74.80   71.20   70.30   71.60   69.10   80.69   0.00   0.00   0.00

24   37.40   73.00   71.70   67.70   74.80   71.20   70.30   71.60   69.10   80.69   0.00   0.00   0.00

25   33.90   55.60   58.60   61.10   67.00   70.70   79.70   80.90   76.40   84.46   0.00   0.00   0.00

26   35.30   53.90   52.70   53.30   52.40   51.40   63.60   65.40   62.50   69.29   0.00   0.00   0.00

27   35.70   66.30   60.20   56.50   56.70   54.10   64.30   65.00   62.00   71.44   0.00   0.00   0.00

31   53.30   63.50   65.80   67.90   76.20   77.50   72.70   70.90   65.00   81.60   0.00   0.00   0.00

32   44.20   49.10   52.70   60.90   61.00   56.20   52.40   47.50   38.30   65.36   0.00   0.00   0.00

33   44.20   49.10   52.70   60.90   61.00   56.20   52.40   47.50   38.30   65.36   0.00   0.00   0.00

34   51.30   59.50   61.70   61.70   62.00   65.70   64.40   56.00   47.90   70.97   0.00   0.00   0.00

35   51.30   59.50   61.70   61.70   62.00   65.70   64.40   56.00   47.90   70.97   0.00   0.00   0.00

36   51.30   59.50   61.70   61.70   62.00   65.70   64.40   56.00   47.90   70.97   0.00   0.00   0.00

37   51.30   59.50   61.70   61.70   62.00   65.70   64.40   56.00   47.90   70.97   0.00   0.00   0.00

38   51.30   59.50   61.70   61.70   62.00   65.70   64.40   56.00   47.90   70.97   0.00   0.00   0.00

39   46.80   63.80   66.40   61.00   65.10   65 00   67.10   57.20   50.30   73.06   0.00   0.00   0.00

42   46.80   63.80   66.40   61.00   65.10   65 00   67.10   57.20   50.30   73.06   0.00   0.00   0.00

43   39.20   53.90   62.50   70.90   74.50   75.70   78.80   71.40   67.90   82.44   0.00   0.00   0.00

45   61.10   71.80   79.40   76.70   82.60   83.10   79.40   75.30   69.40   88.24   0.00   0.00   0.00

46   50.70   59.60   62.60   71.40   73.70   70.10   65.70   56.80   50.20   77.37   0.00   0.00   0.00

47   38.20   53.50   58.00   63.00   64.90   66 00   60.80   54.80   43.90   70.59   0.00   0.00   0.00

48   38.60   50.80   57.40   62.20   72.40   70 00   67.50   61.60   48.80   75.67   0.00   0.00   0.00

49   55.60   71.70   76.90   83.00   83.00   85 60   82.90   77.30   66.10   90.33   0.00   0.00   0.00

51   43.00   50.90   62.50   63.80   57.70   55.80   56.30   46.60   36.30   67.61   0.00   0.00   0.00

52   49.50   60.40   62.50   66.20   72.50   66.50   64.90   58.80   53.20   75.24   0.00   0.00   3.01

53   49.50   60.40   62.50   66.20   72.50   66.50   64.90   58.80   53.20   75.24   0.00   0.00   3.01

54   43.40   59.50   66.10   69.60   79.70   74 00   70.00   63.60   53.70   81.62   0.00   0.00   0.00

55   48.00   64.20   74.00   68.80   74.00   73 90   67.50   56.10   44.60   79.60   0.00   0.00   1.25

56   48.00   64.20   74.00   68.80   74.00   73 90   67.50   56.10   44.60   79.60   0.00   0.00   1.25
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek GeenDemping

57 uitlaat ontsteencycloon (3     134031 68     456555.61      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

58 uitlaat ontsteencycloon (4)     134038.59     456559.24      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

59 uitlaat ontsteencycloon (5)     134045.51     456562.95      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

60 uitlaat ontsteen aftransport (1)     134022.72     456551.38      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

61 uitlaat ontsteen aftransport (2)     134030 01     456554.96      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

62 uitlaat ontsteen aftransport (3)     134036.55     456558.71      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

63 uitlaat ontsteen aftransport (4)     134043.31     456562.44      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

64 uitlaat ontsteen aftransport (5)     134049.82     456566.44      0.00    24.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

65 trekonderbreker brander 1     134016.40     456558.26      0.00    24.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

66 trekonderbreker brander 2     134023.38     456562.19      0.00    25.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

67 trekonderbreker brander 3     134030.26     456565.76      0.00    24.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

68 trekonderbreker brander 4     134041 97     456569.74      0.00    24.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

69 trekonderbreker brander 5     134046 94     456573.21      0.00    25.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

71 rooster ketelhuis     134006 04     456548.51      0.00    20.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

72 rooster ketelhuis     134007.25     456553.81      0.00    20.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

75 rooster branderkuil 3 -gemeten     134028 96     456565.55      0.00     4.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

76 rooster branderkuil 4 -gemeten     134035 61     456569.16      0.00     4.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

77 rooster branderkuil 5 -gemeten     134042.36     456572.80      0.00     4.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

85 ramen/roosters naverbrander     134028 96     456565.55      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

86 ramen/roosters naverbrander     134035 61     456569.16      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

87 ramen/roosters naverbrander     134042.36     456572.80      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

88 ramen naverbranderruimte     134048.32     456570.65      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

89 ramen naverbranderruimte     134052.82     456562.34      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

92 ramen bordes cycloonzolder     134028 96     456565.55      0.00    16.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

93 ramen bordes cycloonzolder     134035 61     456569.16      0.00    16.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

94 ramen bordes cycloonzolder     134042.36     456572.80      0.00    16.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

95 ramen bordes cycloonzolder     134048.32     456570.65      0.00    16.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

96 ramen bordes cycloonzolder     134052.82     456562.34      0.00    16.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

99 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134028 96     456565.55      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

100 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134035 61     456569.16      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

101 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134042.36     456572.80      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

102 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134048.32     456570.65      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

103 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134052.82     456562.34      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

106 uitlaat 1 roostgassen     134035.25     456574.83      0.00    64.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

107 uitlaat 4 roostgassen     134036.34     456577.23      0.00    64.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

108 uitlaat 3 roostgassen     134034.55     456576.22      0.00    64.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

109 uitlaat 2 roostgassen     134037 09     456575.83      0.00    64.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

110 uitlaat 5 roostgassen     134038.18     456578.21      0.00    64.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

111 geveluitstraling schoorsteen     134035.82     456578.17      0.00    14.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

112 geveluitstraling schoorsteen     134037 67     456574.73      0.00    14.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

113 geveluitstraling schoorsteen     134033 96     456575.02      0.00    14.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

114 geveluitstraling schoorsteen     134039.48     456577.94      0.00    14.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

115 geveluitstraling schoorsteen     134035.82     456578.17      0.00    26.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

116 geveluitstraling schoorsteen     134037 67     456574.73      0.00    26.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

117 geveluitstraling schoorsteen     134033 96     456575.02      0.00    26.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

118 geveluitstraling schoorsteen     134039.48     456577.94      0.00    26.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

119 geveluitstraling schoorsteen     134035.82     456578.17      0.00    36.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

120 geveluitstraling schoorsteen     134037 67     456574.73      0.00    36.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

121 geveluitstraling schoorsteen     134033 96     456575.02      0.00    36.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

122 geveluitstraling schoorsteen     134039.48     456577.94      0.00    36.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

123 geveluitstraling schoorsteen     134035.82     456578.17      0.00    46.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

124 geveluitstraling schoorsteen     134037 67     456574.73      0.00    46.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

125 geveluitstraling schoorsteen     134033 96     456575.02      0.00    46.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

126 geveluitstraling schoorsteen     134039.48     456577.94      0.00    46.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

127 geveluitstraling schoorsteen     134035.82     456578.17      0.00    56.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

128 geveluitstraling schoorsteen     134037 67     456574.73      0.00    56.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

129 geveluitstraling schoorsteen     134033 96     456575.02      0.00    56.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

130 geveluitstraling schoorsteen     134039.48     456577.94      0.00    56.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

139 uitlaat dak FU27     134007 99     456547.47      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

140 uitlaat dak FU27     134006 92     456549.43      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

141 uitlaat dak FU27     134005 02     456551.80      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

142 ventilatiekasten dak FU27     134022 66     456545.06      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

143 ventilatiekasten dak FU27     134036.39     456552.31      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

144 ventilatiekasten dak FU27     134043.29     456555.95      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

145 ventilatiekasten dak FU27     134050.32     456559.37      0.00    24.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

148 uitlaat vacuumpomp FU27     134046.71     456553.52      0.00     7.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

149 ventilatierooster in maaiveld     134029.16     456532.36      0.00     0.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

151 snipperpersen     134065 08     456533.32      0.00     5.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

153 Carrier koelmachine, 4 compr.     134048.79     456514.21      0.00    18.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

154 Carrier koelmachine, 4 compr.     134045.12     456512.01      0.00    18.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

57   48.00   64.20   74.00   68.80   74.00   73 90   67.50   56.10   44.60   79.60   0.00   0.00   1.25

58   48.00   64.20   74.00   68.80   74.00   73 90   67.50   56.10   44.60   79.60   0.00   0.00 --

59   48.00   64.20   74.00   68.80   74.00   73 90   67.50   56.10   44.60   79.60   0.00   0.00   1.25

60   53.20   64.40   70.70   73.00   75.40   74.70   71.00   62.10   50.40   80.54   0.00   0.00   1.25

61   53.20   64.40   70.70   73.00   75.40   74.70   71.00   62.10   50.40   80.54   0.00   0.00   1.25

62   53.20   64.40   70.70   73.00   75.40   74.70   71.00   62.10   50.40   80.54   0.00   0.00   1.25

63   53.20   64.40   70.70   73.00   75.40   74.70   71.00   62.10   50.40   80.54   0.00   0.00 --

64   54.20   63.70   65.70   73.80   74.40   74.30   73.60   65.00   56.60   80.46   0.00   0.00   1.25

65   57.30   64.10   67.30   64.50   66.20   66 60   67.40   62.50   49.50   74.38   0.00   0.00   1.25

66   50.90   67.30   71.30   70.00   71.10   70 90   69.90   63.30   54.40   78.22   0.00   0.00   1.25

67   51.10   62.70   66.10   70.10   74.90   76.80   73.90   68.10   60.80   81.05   0.00   0.00   1.25

68   54.40   67.30   72.90   75.00   82.30   86.80   84.10   66.70   60.40   89.86   0.00   0.00 --

69   55.90   71.50   78.30   74.50   75.20   74 00   72.90   66.10   54.20   82.84   0.00   0.00   1.25

71   45.00   61.00   66.70   70.70   74.90   79.20   79.90   76.80   67.60   84.52   0.00   0.00   0.00

72   45.00   61.00   66.70   70.70   74.90   79.20   79.90   76.80   67.60   84.52   0.00   0.00   0.00

75   58.10   63.50   68.40   76.40   79.90   81 90   77.00   71.90   70.10   85.82   0.00   0.00   1.25

76   58.10   63.50   68.40   76.40   79.90   81 90   77.00   71.90   70.10   85.82   0.00   0.00 --

77   58.10   63.50   68.40   76.40   79.90   81 90   77.00   71.90   70.10   85.82   0.00   0.00   1.25

85   44.80   65.00   60.40   66.30   71.90   68 90   64.80   62.90   57.70   75.72   0.00   0.00   1.25

86   44.80   65.00   60.40   66.30   71.90   68 90   64.80   62.90   57.70   75.72   0.00   0.00 --

87   44.80   65.00   60.40   66.30   71.90   68 90   64.80   62.90   57.70   75.72   0.00   0.00   1.25

88   43.80   59.50   51.50   54.00   58.30   52 90   50.00   50.00   44.80   63.82   0.00   0.00   2.20

89   40.80   46.40   46.30   49.30   54.30   56.40   60.50   64.60   63.40   68.50   0.00   0.00   2.20

92   44.10   62.50   69.10   70.90   64.50   60.70   65.90   71.30   73.40   78.16   0.00   0.00   2.20

93   44.10   62.50   69.10   70.90   64.50   60.70   65.90   71.30   73.40   78.16   0.00   0.00 --

94   44.10   62.50   69.10   70.90   64.50   60.70   65.90   71.30   73.40   78.16   0.00   0.00   2.20

95   44.10   62.50   69.10   70.90   64.50   60.70   65.90   71.30   73.40   78.16   0.00   0.00   2.20

96   44.10   62.50   69.10   70.90   64.50   60.70   65.90   71.30   73.40   78.16   0.00   0.00   2.20

99   46.10   65.60   71.40   73.30   64.90   56 00   59.90   68.90   73.90   78.79   0.00   0.00   2.20

100   46.10   65.60   71.40   73.30   64.90   56 00   59.90   68.90   73.90   78.79   0.00   0.00 --

101   46.10   65.60   71.40   73.30   64.90   56 00   59.90   68.90   73.90   78.79   0.00   0.00   2.20

102   46.10   65.60   71.40   73.30   64.90   56 00   59.90   68.90   73.90   78.79   0.00   0.00   2.20

103   46.10   65.60   71.40   73.30   64.90   56 00   59.90   68.90   73.90   78.79   0.00   0.00   2.20

106   65.00   72.80   79.50   87.70   92.40   91.40   85.30   77.00   65.70   96.24   0.00   0.00   1.25

107   65.00   72.80   79.50   87.70   92.40   91.40   85.30   77.00   65.70   96.24   0.00   0.00 --

108   65.00   72.80   79.50   87.70   92.40   91.40   85.30   77.00   65.70   96.24   0.00   0.00   1.25

109   65.00   72.80   79.50   87.70   92.40   91.40   85.30   77.00   65.70   96.24   0.00   0.00   1.25

110   65.00   72.80   79.50   87.70   92.40   91.40   85.30   77.00   65.70   96.24   0.00   0.00   1.25

111   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

112   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

113   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

114   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

115   54.70   68.10   69.70   74.10   73.20   71.80   61.40   53.10   49.10   79.00   0.00   0.00   2.20

116   54.70   68.10   69.70   74.10   73.20   71.80   61.40   53.10   49.10   79.00   0.00   0.00   2.20

117   54.70   68.10   69.70   74.10   73.20   71.80   61.40   53.10   49.10   79.00   0.00   0.00   2.20

118   54.70   68.10   69.70   74.10   73.20   71.80   61.40   53.10   49.10   79.00   0.00   0.00   2.20

119   44.90   62.60   62.10   67.20   70.00   68.70   59.50   45.30   39.60   74.32   0.00   0.00   2.20

120   44.90   62.60   62.10   67.20   70.00   68.70   59.50   45.30   39.60   74.32   0.00   0.00   2.20

121   44.90   62.60   62.10   67.20   70.00   68.70   59.50   45.30   39.60   74.32   0.00   0.00   2.20

122   44.90   62.60   62.10   67.20   70.00   68.70   59.50   45.30   39.60   74.32   0.00   0.00   2.20

123   43.60   61.10   60.40   66.90   69.80   68 60   60.30   42.00   38.00   74.01   0.00   0.00   2.20

124   43.60   61.10   60.40   66.90   69.80   68 60   60.30   42.00   38.00   74.01   0.00   0.00   2.20

125   43.60   61.10   60.40   66.90   69.80   68 60   60.30   42.00   38.00   74.01   0.00   0.00   2.20

126   43.60   61.10   60.40   66.90   69.80   68 60   60.30   42.00   38.00   74.01   0.00   0.00   2.20

127   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

128   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

129   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

130   46.20   62.00   63.30   68.80   66.10   62.30   47.40   42.50   35.20   72.35   0.00   0.00   2.20

139   45.80   57.00   64.30   71.60   69.90   66.80   64.40   57.90   47.90   75.52   0.00   0.00   0.00

140   45.80   57.00   64.30   71.60   69.90   66.80   64.40   57.90   47.90   75.52   0.00   0.00   0.00

141   45.80   57.00   64.30   71.60   69.90   66.80   64.40   57.90   47.90   75.52   0.00   0.00   0.00

142   51.10   59.10   61.40   63.20   65.60   65.80   64.70   55.00   46.60   71.81   0.00   0.00   2.20

143   51.10   59.10   61.40   63.20   65.60   65.80   64.70   55.00   46.60   71.81   0.00   0.00   2.20

144   51.10   59.10   61.40   63.20   65.60   65.80   64.70   55.00   46.60   71.81   0.00   0.00   2.20

145   51.10   59.10   61.40   63.20   65.60   65.80   64.70   55.00   46.60   71.81   0.00   0.00   2.20

148   58.90   64.70   74.40   90.80   92.20   84.50   87.30   75.70   68.00   95.75   0.00   0.00   0.00

149   51.70   58.90   69.40   71.30   79.30   78 00   71.10   62.20   50.60   82.69   0.00   0.00   0.00

151   51.90   62.20   74.90   81.50   86.10   77.40   74.00   66.90   55.60   88.24   0.00   0.00   0.00

153   44.60   70.90   78.90   84.70   89.20   92 60   88.40   80.20   81.20   95.98   0.00   3.01 --

154   44.60   70.90   78.90   84.70   89.20   92 60   88.40   80.20   81.20   95.98   0.00   3.01 --
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek GeenDemping

155 Carrier koelmachine, 5 compr.     134048.20     456506.71      0.00    18.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

156 Carrier koelmachine, 8 x vent.     134049 67     456515.63      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

157 Carrier koelmachine, 8 x vent.     134046 00     456513.43      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

158 Carrier koelmachine, 8 x vent.     134049 08     456508.13      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

160 Carrier koelmachine, 4 x vent.     134084.51     456498.51      0.00    22.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

161 rooster luchtbehandelingskast     134090.41     456477.64      0.00    21.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

162 rooster luchtbehandelingskast     134088.72     456478.32      0.00    21.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

163 rooster luchtbehandelingskast     134014.87     456474.25      0.00    19.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

164 koelmachine op dak FU1     133910.82     456535.93      0.00    10.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

165 rooster luchtbehandelingskast     133917.37     456533.81      0.00    10.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

166 gevelrooster     134105 97     456472.65      0.00     4.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

167 ramen zuidgevel naverbrander     134045 91     456553.09      0.00    20.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

168 ramen cycloonzolder zuidgevel     134022 09     456540.22      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

169 ramen cycloonzolder zuidgevel     134030 02     456544.51      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

170 ramen cycloonzolder zuidgevel     134037.87     456548.77      0.00    13.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

173 raampartijen Senseo-inpakkerij     134052 67     456578.46      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

174 raampartijen Senseo-inpakkerij     134093.46     456590.95      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

175 raampartijen Senseo-inpakkerij     134100 01     456578.86      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

176 raampartijen Senseo-inpakkerij     134065.25     456553.15      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

177 raampartijen Senseo-inpakkerij     134046.42     456542.93      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

178 raampartijen Senseo-inpakkerij     134034 95     456536.74      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

180 dakventilator StorkAir MX 100D     134024.54     456536.47      0.00     4.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

181 dakventilator StorkAir MX 100D     134032 09     456540.55      0.00     4.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

182 dakventilator StorkAir MX 100D     134039 69     456544.63      0.00     4.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

183 dakventilator StorkAir MX 100D     134046.29     456548.21      0.00     4.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

184 dakventilator StorkAir MX 100D     134059.87     456555.76      0.00     4.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

185 dakventilator StorkAir MX 100D     134066.47     456559.33      0.00     4.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

190 koelinstallatie research     134092 68     456498.60      0.00     1.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

285 dubbele ramen+demper blowerr.     134010 96     456555.83      0.00    16.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

286 compressor koelmachine TD     134016 94     456590.56      0.00     9.20 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

287 afzuiging kast vacuumpomp     134047.16     456553.80      0.00     5.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

288 afzuiging kast vacuumpomp     134042.89     456551.49      0.00     5.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

289 afzuiging kast vacuumpomp     134036.75     456548.16      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

290 afzuiging kast vacuumpomp     134018 64     456538.36      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

291 uitlaat vacuumpomp     134047.43     456553.91      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

292 uitlaat vacuumpomp     134043.12     456551.64      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

293 uitlaat vacuumpomp     134036 99     456548.29      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

294 uitlaat vacuumpomp     134018.87     456538.50      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

295 raamstrook zuidgevel branderij     134022 09     456540.22      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

296 raamstrook zuidgevel branderij     134030 02     456544.51      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

297 raamstrook zuidgevel branderij     134037.87     456548.77      0.00     8.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

298 2xafzuiging omkasting+2xvacuum     134049.38     456568.70      0.00     6.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

299 raamstrook oostgevel branderij     134048 02     456571.21      0.00     6.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

300 raamstrook oostgevel branderij     134054.55     456559.14      0.00     6.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

301 deuropening Senseo inpak     134068.17     456554.73      0.00     2.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

302 deuropening Senseo inpak     134071 06     456556.30      0.00     2.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

303 deuropening Senseo inpak     134091 90     456593.82      0.00     2.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

305 stikstofinstallatie, voorzijde     134086.39     456553.90      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

306 stikstofinstallatie, zijdeuren     134088.80     456552.82      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

307 stikstofinstallatie, aanzuig     134086 91     456553.30      0.00     3.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

308 stikstofinstallatie, uitblaas     134088.21     456550.62      0.00     3.30 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

309 geveluitstraling dakopbouw FU-27     134079.17     456575.50      0.00     6.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Ja

310 raampartijen Senseo-inpakkerij     134066.16     456585.78      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

311 raampartijen Senseo-inpakkerij     134078.35     456560.25      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

312 ventilatierooster met dakopbouw, FU-12     133977.38     456564.07      0.00    19.60 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

314 deuropening Senseo inpak     134075.14     456558.51      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

315 deuropening Senseo inpak     134084 66     456563.67      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

316 deuropening Senseo inpak     134094.18     456568.84      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

317 raampartijen Senseo-inpakkerij     134086.72     456564.79      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

318 raampartijen Senseo-inpakkerij     134096.28     456569.98      0.00     2.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

319 overhead-deur Senseo inpak     134101 91     456575.35      0.00     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

320 nieuwe roosters dakopbouw Senseo     134090.36     456579.19      4.50     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

321 nieuwe roosters dakopbouw Senseo     134085.81     456587.61      4.50     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

322 uitblaas ventilatoren dakopbouw Senseo     134071.34     456563.92      4.50     3.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

323 koelisssendempers Senseo Power     133962.21     456571.96      9.50     1.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

401 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 1     134015.47     456586.97      0.00     9.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

402 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 1     134014.22     456586.37      0.00     9.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

403 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 1     134014.21     456587.80      0.00     9.90 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

404 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 2     133999.26     456579.41      0.00     9.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

405 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133983.20     456574.48      0.00    10.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

155   45.60   71.90   79.90   85.70   90.20   93 60   89.40   81.20   82.20   96.98   0.00   3.01 --

156   38.70   60.90   79.10   81.80   83.60   85.20   80.40   71.60   63.70   89.64   0.00   3.01 --

157   38.70   60.90   79.10   81.80   83.60   85.20   80.40   71.60   63.70   89.64   0.00   3.01 --

158   38.70   60.90   79.10   81.80   83.60   85.20   80.40   71.60   63.70   89.64   0.00   3.01 --

160   54.60   67.20   74.90   81.00   83.00   84 00   81.60   75.50   72.50   89.09   0.00   3.01 --

161   40.00   51.30   58.30   65.70   67.70   67.40   60.40   54.50   49.80   72.40   0.00   3.01 --

162   41.60   57.30   58.70   68.00   67.90   68 00   62.50   55.20   49.40   73.48   0.00   3.01 --

163   46.60   63.70   66.80   76.40   79.10   78.20   75.00   64.70   58.40   83.68   0.00   3.01 --

164   52.90   69.80   75.40   80.80   87.90   86.50   83.90   77.60   69.50   91.87   0.00   3.01 --

165   51.30   57.00   67.60   80.50   80.80   83.40   77.30   67.60   58.00   87.14   0.00   6.00 --

166   42.00   56.40   58.50   67.50   73.80   73.30   66.30   63.60   54.80   77.71   0.00   0.00   0.00

167   40.90   51.30   47.80   48.50   49.80   52 90   58.60   63.40   62.80   67.31   0.00   0.00   2.20

168   42.10   55.20   66.80   70.20   73.10   73.10   72.50   72.70   68.60   80.00   0.00   0.00   2.20

169   42.10   55.20   66.80   70.20   73.10   73.10   72.50   72.70   68.60   80.00   0.00   0.00   2.20

170   42.10   55.20   66.80   70.20   73.10   73.10   72.50   72.70   68.60   80.00   0.00   0.00   2.20

173   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

174   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

175   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

176   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

177   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

178   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

180   35.50   48.70   58.80   68.30   69.70   69 90   66.10   59.90   50.80   75.03   0.00   0.00   0.00

181   35.50   48.70   58.80   68.30   69.70   69 90   66.10   59.90   50.80   75.03   0.00   0.00   0.00

182   35.50   48.70   58.80   68.30   69.70   69 90   66.10   59.90   50.80   75.03   0.00   0.00   0.00

183   35.50   48.70   58.80   68.30   69.70   69 90   66.10   59.90   50.80   75.03   0.00   0.00   0.00

184   35.50   48.70   58.80   68.30   69.70   69 90   66.10   59.90   50.80   75.03   0.00   0.00   0.00

185   35.50   48.70   58.80   68.30   69.70   69 90   66.10   59.90   50.80   75.03   0.00   0.00   0.00

190   39.00   50.70   61.60   68.80   74.10   77.30   69.80   63.30   57.10   80.03   0.00   0.00   0.00

285   54.50   68.90   68.30   69.70   66.60   64.30   69.00   70.20   68.70   77.58   0.00   0.00   0.00

286   50.80   66.90   71.40   80.90   82.70   84.70   82.30   74.40   74.80   89.30   0.00   3.01  20.00

287   52.70   62.80   78.40   70.10   59.60   58.50   55.90   52.40   48.40   79.23   0.00   0.00   0.00

288   52.70   62.80   78.40   70.10   59.60   58.50   55.90   52.40   48.40   79.23   0.00   0.00   0.00

289   44.10   54.30   71.90   65.60   56.40   55.10   52.20   52.30   43.10   73.12   0.00   0.00   0.00

290   44.10   54.30   71.90   65.60   56.40   55.10   52.20   52.30   43.10   73.12   0.00   0.00   0.00

291   48.80   57.60   74.00   74.40   64.40   61 90   59.60   55.60   48.30   77.71   0.00   0.00   0.00

292   48.80   57.60   74.00   74.40   64.40   61 90   59.60   55.60   48.30   77.71   0.00   0.00   0.00

293   48.80   57.60   74.00   74.40   64.40   61 90   59.60   55.60   48.30   77.71   0.00   0.00   0.00

294   48.80   57.60   74.00   74.40   64.40   61 90   59.60   55.60   48.30   77.71   0.00   0.00   0.00

295   50.10   57.30   73.50   70.90   71.00   69.70   67.80   68.70   65.90   78.73   0.00   0.00   2.20

296   50.10   57.30   73.50   70.90   71.00   69.70   67.80   68.70   65.90   78.73   0.00   0.00   2.20

297   50.10   57.30   73.50   70.90   71.00   69.70   67.80   68.70   65.90   78.73   0.00   0.00   2.20

298   54.70   62.80   81.70   81.00   76.80   75.70   72.60   66.70   57.90   85.85   0.00   0.00   0.00

299   56.00   66.60   71.60   71.10   71.80   71.50   69.80   64.90   60.20   78.77   0.00   0.00   2.20

300   56.00   66.60   71.60   71.10   71.80   71.50   69.80   64.90   60.20   78.77   0.00   0.00   2.20

301   31.30   61.00   61.90   70.40   76.00   78.20   78.80   78.00   72.80   84.44   0.00   0.00 --

302   31.30   61.00   61.90   70.40   76.00   78.20   78.80   78.00   72.80   84.44   0.00   0.00 --

303   31.30   61.00   61.90   70.40   76.00   78.20   78.80   78.00   72.80   84.44   0.00   0.00 --

305   41.10   54.90   61.40   65.40   81.00   73.70   68.10   60.90   51.00   82.10   0.00   0.00   0.00

306   45.90   59.70   66.20   70.20   85.80   78.50   72.90   65.70   55.80   86.90   0.00   0.00   0.00

307   38.50   52.60   63.50   66.70   83.00   78.70   75.30   73.30   64.10   85.30   0.00   0.00   0.00

308   39.10   51.10   56.40   63.70   63.70   63.10   59.30   54.60   46.50   69.29   0.00   0.00   0.00

309   59.80   66.90   64.60   68.80   71.10   67.80   62.80   58.90   49.90   75.80   0.00   0.00   0.00

310   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

311   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.90   71.08   0.00   0.00   0.00

312   51.30   57.40   64.70   72.40   81.60   84.80   85.40   86.50   81.10   91.43   0.00   0.00  10.00

314   40.10   61.00   61.90   70.40   76.00   78.20   78.80   78.00   72.80   84.44   0.00   0.00 --

315   40.10   61.00   61.90   70.40   76.00   78.20   78.80   78.00   72.80   84.44   0.00   0.00 --

316   40.10   61.00   61.90   70.40   76.00   78.20   78.80   78.00   72.80   84.44   0.00   0.00 --

317   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.68   71.08   0.00   0.00   0.00

318   49.50   55.40   54.70   59.70   63.80   66.40   62.50   63.30   56.68   71.08   0.00   0.00   0.00

319   39.10   50.40   61.50   69.10   74.20   74.30   72.20   70.00   64.10   79.64   0.00   0.00 --

320   40.00   52.60   54.20   61.30   66.20   63.10   61.00   58.20   48.70   70.00   0.00   0.00   0.00

321   40.00   52.60   54.20   61.30   66.20   63.10   61.00   58.20   48.70   70.00   0.00   0.00   0.00

322   43.00   55.60   57.20   64.30   69.20   66.10   64.00   61.20   51.70   73.00   0.00   0.00   0.00

323   39.20   48.50   56.40   63.60   67.70   70.30   74.80   75.30   72.20   80.00   0.00   0.00   0.00

401   30.90   46.20   51.80   59.40   58.10   62.40   58.00   46.40   35.10   66.16   0.00   0.00   0.00

402   30.90   46.20   51.80   59.40   58.10   62.40   58.00   46.40   35.10   66.16   0.00   0.00   0.00

403   32.00   50.10   64.20   63.10   60.90   64.70   62.50   51.20   45.00   70.37   0.00   0.00   0.00

404   44.20   63.90   65.00   69.50   71.20   70.70   67.10   61.10   54.10   76.64   0.00   0.00   0.00

405   36.70   58.40   62.10   65.70   69.90   72.10   68.00   62.50   52.00   76.05   0.00   1.43   7.45
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Hdef. Richt. Hoek GeenDemping

406 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133981.79     456576.89      0.00    10.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

407 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133981.42     456577.57      0.00    11.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

408 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133979 96     456580.25      0.00    11.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

409 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans)     133982.52     456575.63      0.00    11.40 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

410 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans)     133980.71     456578.95      0.00    11.90 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

411 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo     133963 98     456575.93      0.00    17.20 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

412 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo     133960.74     456574.33      0.00    17.20 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

413 FU12 - uitlaat verbr.gassen onderzijde silo     133964.33     456573.63      0.00    15.80 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

414 FU14 - Carrier koelmachine     134058.77     456526.17      0.00    21.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

415 FU14 - Carrier koelmachine     134060.45     456523.16      0.00    21.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

416 FU14 - kunststof uitlaat     134037 61     456476.08      0.00    17.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

417 FU14 - kunststof uitlaat     134036.71     456475.58      0.00    17.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

418 FU14 - kunststof uitlaat     134035.82     456475.10      0.00    17.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

419 FU14 - kunststof uitlaat     134034 93     456474.62      0.00    17.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

420 FU14 - kunststof uitlaat     134034 06     456474.14      0.00    17.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

421 FU14 - kunststof uitlaat     134033.16     456473.64      0.00    17.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

422 emissie kopse zijde parkeerdek     134113.59     456373.02      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

423 emissie kopse zijde parkeerdek     134132.89     456366.80      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

424 emissie kopse zijde parkeerdek     134080.71     456270.53      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

425 emissie kopse zijde parkeerdek     134099.71     456264.67      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

426 emissie lange zijde parkeerdek     134075.11     456286.02      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

427 emissie lange zijde parkeerdek     134083.37     456311.55      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

428 emissie lange zijde parkeerdek     134091.78     456337.64      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

429 emissie lange zijde parkeerdek     134100 02     456363.30      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

430 emissie lange zijde parkeerdek     134112 93     456273.70      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

431 emissie lange zijde parkeerdek     134121.12     456299.10      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

432 emissie lange zijde parkeerdek     134129 68     456325.64      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

433 emissie lange zijde parkeerdek     134137.84     456350.96      0.00     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

434 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek     134102.10     456320.72      0.00     3.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

435 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek     134110.46     456318.29      0.00     3.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

475 daklicht silotoren     134022 91     456569.81      0.00    42.10 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

476 uitlaat transportlucht silotoren     134025.38     456576.27      0.00    41.70 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

477 dakkap Smits-Air     134016.42     456571.36      0.00    41.40 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

478 transportleidingen tussen FU27 en silotoren     134026.18     456564.53      0.00    12.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

483 uitlaat filterrruimte     134036.36     456580.51      0.00     5.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

484 koeler R&D     134083.37     456468.56     -1.00     0.50 Eigen waarde   0.00 360.00 Nee

485 stoomketel R&D     134079.45     456472.38     -2.50     2.00 Eigen waarde   0.00 360.00 Ja
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.1Puntbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

406   36.70   58.40   62.10   65.70   69.90   72.10   68.00   62.50   52.00   76.05   0.00   1.43   7.45

407   36.70   58.40   62.10   65.70   69.90   72.10   68.00   62.50   52.00   76.05   0.00   1.43   7.45

408   36.70   58.40   62.10   65.70   69.90   72.10   68.00   62.50   52.00   76.05   0.00   1.43   7.45

409   53.20   65.70   71.10   76.50   79.40   83.30   79.10   55.90   61.00   86.49   0.00   1.43   7.45

410   53.20   65.70   71.10   76.50   79.40   83.30   79.10   55.90   61.00   86.49   0.00   1.43   7.45

411   43.20   57.90   61.10   67.40   79.10   71.30   63.90   59.60   50.70   80.24   0.00   0.00   0.00

412   43.20   57.90   61.10   67.40   79.10   71.30   63.90   59.60   50.70   80.24   0.00   0.00   0.00

413   51.30   64.30   63.90   65.70   68.10   69.50   63.60   56.60   47.60   74.34   0.00   0.00   0.00

414   50.40   60.90   63.70   67.80   72.50   72.30   71.70   65.60   54.60   78.01   0.00   3.01 --

415   50.40   60.90   63.70   67.80   72.50   72.30   71.70   65.60   54.60   78.01   0.00   3.01 --

416   41.10   50.00   59.80   62.80   69.90   66 60   64.20   53.30   42.90   73.05   0.00   0.00   0.00

417   41.10   50.00   59.80   62.80   69.90   66 60   64.20   53.30   42.90   73.05   0.00   0.00   0.00

418   41.10   50.00   59.80   62.80   69.90   66 60   64.20   53.30   42.90   73.05   0.00   0.00   0.00

419   41.10   50.00   59.80   62.80   69.90   66 60   64.20   53.30   42.90   73.05   0.00   0.00   0.00

420   41.10   50.00   59.80   62.80   69.90   66 60   64.20   53.30   42.90   73.05   0.00   0.00   0.00

421   41.10   50.00   59.80   62.80   69.90   66 60   64.20   53.30   42.90   73.05   0.00   0.00   0.00

422   39.40   66.10   61.60   64.20   67.00   71 00   68.80   62.60   51.70   75.48   3.52   6.02  14.77

423   39.40   66.10   61.60   64.20   67.00   71 00   68.80   62.60   51.70   75.48   3.52   6.02  14.77

424   39.40   66.10   61.60   64.20   67.00   71 00   68.80   62.60   51.70   75.48   3.52   6.02  14.77

425   39.40   66.10   61.60   64.20   67.00   71 00   68.80   62.60   51.70   75.48   3.52   6.02  14.77

426   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

427   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

428   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

429   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

430   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

431   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

432   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

433   40.60   67.30   62.80   65.40   68.20   72.20   70.00   63.80   52.90   76.68   3.52   6.02  14.77

434   41.10   67.80   63.30   65.90   68.70   72.70   70.50   64.30   53.40   77.18   3.52   6.02  14.77

435   41.10   67.80   63.30   65.90   68.70   72.70   70.50   64.30   53.40   77.18   3.52   6.02  14.77

475   35.00   51.80   45.10   47.10   52.00   50.40   52.50   55.60   53.70   61.08   0.00   0.00   0.00

476   27.20   46.10   57.10   58.80   55.30   53 90   50.10   48.70   40.30   63.19   0.00   0.00   0.00

477   37.40   51.50   54.60   59.10   64.70   66 90   71.10   72.90   69.30   76.99   0.00   0.00   0.00

478   47.80   58.40   65.30   70.40   70.80   75 00   85.50   87.60   87.40   91.87   0.00   0.00   0.00

483   63.10   73.30   76.70   78.00   78.20   78.40   71.50   71.60   74.10   85.09   0.00   0.00   0.00

484   35.80   54.50   64.10   66.40   73.00   71.50   70.50   66.60   57.10   77.60   0.00   0.00   0.00

485   50.00   62.00   74.80   81.80   86.50   89.50   89.00   86.70   80.20   94.61   0.00 -- --
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.2Lijnbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M ISO_H GeenDemping GeenRefl. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125

172 ramen (met horrengaas) Senseo-inpakkerij - li     134009.89     456555.25 --      2 00 Nee Nee   40.60   54.80   63.50

470 zuidoostgevel silotoren - lijnbron     134025.95     456565.07      0.00 -- Nee Nee   44.60   58.40   51.70

471 noordoostgevel silotoren - lijnbron     134028.69     456572.99      0.00 -- Nee Nee   43.70   57.50   50.80

472 zuidwestgevel silotoren - lijnbron     134017.27     456566.60      0.00 -- Nee Nee   43.70   57.50   50.80

473 noordwestgevel silotoren - lijnbron     134020.22     456575.04      0.00 -- Nee Nee   44.30   58.10   51.40

474 dakvlak silotoren - lijnbron     134020.71     456564.57      0.00     40.60 Nee Nee   41.10   54.90   48.20

479 kopgevel (zuidwest) filterruimte - lijnbron     134032.63     456577.51      0.00 -- Nee Nee   47.20   58.40   64.00

480 kopgevel (noordoost) filterruimte - lijnbron     134036.78     456579.72      0.00 -- Nee Nee   47.20   58.40   64.00

481 zijgevel (noordwest) filterruimte - lijnbron     134034.06     456579.76      0.00 -- Nee Nee   49.60   60.70   65.60

482 dakvlak filterruimte - lijnbron     134035.81     456579.73      0.00      5 60 Nee Nee   45.30   56.40   61.80
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.2Lijnbronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal LwrM Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)

172   74.30   73.70   77.00   73.60   71.40   66.50   81.59   65.72   0 00   0.00   0.00

470   57.70   65.00   72.40   66.20   67.60   65.70   75.52   59.61   0 00   0.00   0.00

471   55.80   64.40   72.40   65.60   66.10   64.20   74.99   59.08   0 00   0.00   0.00

472   55.80   64.40   72.40   65.60   66.10   64.20   74.99   59.08   0 00   0.00   0.00

473   56.40   65.00   73.00   66.10   66.70   64.80   75.58   59.67   0 00   0.00   0.00

474   50.20   54.50   55.50   57.30   60.30   58.40   65.35   50.20   0 00   0.00   0.00

479   67.40   67.30   66.10   62.70   58.10   50.40   73.18   66.65   0 00   0.00   0.00

480   67.40   67.30   66.10   62.70   58.10   50.40   73.18   66.65   0 00   0.00   0.00

481   71.00   70.40   68.60   68.40   68.60   61.20   77.09   70.56   0 00   0.00   0.00

482   66.10   65.70   64.20   62.60   61.50   54.00   72.01   63.29   0 00   0.00   0.00
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.3Mobiele bronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 ISO M ISO_H Hdef. Lengte Aantal(D)

Indirect-1 vrachtverkeer     134246.69     456380.52      0.00      1.20 Eigen waarde           173.14   116

Indirect-2 bestelwagens     134075.85     456402.27      0.20      0.80 Relatief           173.49    52

Indirect-3 personenwagens P1     134151.31     456381.99      0.20      0.75 Relatief            95.33   600

Indirect-4 personenwagens terrein+P2+ P3     134075.77     456402.05      0.20      0.75 Relatief           173.57   760

mb-00 intern transport (pendel)     134026.22     456434.51      0.00      1.20 Eigen waarde           668.47    20

mb-01 vrachtverkeer gereed product aankomst (D/A/N)     134040.55     456397.22      0.00      1.20 Eigen waarde            93.09    26

mb-02 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten     134039.43     456396.62      0.00      1.20 Eigen waarde           706.88    17

mb-03 vrachtverkeer afval/diensten     134103.31     456522.17      0.00      1.20 Eigen waarde            12.83    16

mb-04 vrachtverkeer verpakking     134111.58     456572.11      0.00      1.20 Eigen waarde            79.59    18

mb-05 vrachtverkeer gereed product vertrek (D/A/N)     134022.75     456387.87      0.00 -- Eigen waarde            90.01    26

mb-06 vrachtverkeer aanvoer ruwe koffie     133828.23     456606.83      0.00      1.20 Eigen waarde           103 62    30

mb-07 bestelwagens terrein     134040.95     456397.44 -- -- Relatief           738.73    26

mb-08 personenwagens P1     134145.55     456361.97      0.20      0.75 Relatief            14.64   600

mb-09 personenwagens P1     134105.98     456380.94      0.20      0.75 Relatief            33.63    44

mb-10 personenwagens P1     134138.42     456338.41      0.20      0.75 Relatief            24.55   556

mb-11 personenwagens P1     134130.98     456313.47      0.20      0.75 Relatief            25.92   424

mb-12 personenwagens P1     134097.11     456322.86      3.00      0.75 Eigen waarde            70.11   118

mb-13 personenwagens P1     134097.10     456322.77      3.00      0.75 Eigen waarde            70.93   118

mb-14 personenwagens P1     134122.78     456287.85      0.20      0.75 Relatief            26.88   190

mb-15 personenwagens P1     134075.59     456263.16      0.20      0.75 Relatief            73.70    58

mb-16 personenwagens P2     133982.50     456390.38      0.00      0.75 Eigen waarde            20.98   400

mb-17 personenwagens P2     133960.18     456420.28      0.00      0.75 Eigen waarde            37.27   200

mb-18 personenwagens P2     133972.88     456430.12      0.00      0.75 Eigen waarde           111.26   100

mb-19 personenwagens P3     133826.51     456588.80      0.00 -- Eigen waarde           142.21    80

mb-20 Heftruck     134045.24     456597.76      0.00      1.00 Eigen waarde            92.48    30

mb-21 personenwagens terrein     134021.64     456387.17 -- -- Relatief           731.58   100
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 2.3Mobiele bronnen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

Indirect-1    12    30  30   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

Indirect-2 -- --  40   64.50   71.20   79.40   82.50   86.10   88.30   87.60   83.80   79.70   93.57

Indirect-3    80    20  35   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

Indirect-4   300    80  40   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-00     5     2  10   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

mb-01     6    12   5   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

mb-02 -- --  10   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

mb-03 -- --  10   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

mb-04 -- --  10   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

mb-05     6    12  10   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

mb-06 --     6  10   72.40   77.70   86.50   90.20   94.80   98.40   95.60   89.70   83.40  102.12

mb-07 -- --  15   64.50   71.20   79.40   82.50   86.10   88.30   87.60   83.80   79.70   93.57

mb-08    80    20  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-09 -- --  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-10    80    20  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-11    50    12  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-12    10     2  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-13    10     2  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-14    30     8  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-15 -- --  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-16   140    60  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-17    70    30  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-18    35    15  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-19    40    20  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48

mb-20    20    15   7   58.00   66.00   72.00   78 00   93.00   90.00   91.00   84.00   75.00   96.65

mb-21    40    10  15   54.50   81.10   76.60   79.20   82.00   86.00   83.80   77.60   66.70   90.48
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 3.1Gebouwen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Vormpunten Cp Refl. 1k

01 FU1     133922.45     456496.57      0.00    11.00 Eigen waarde           6 0 dB 0.80

02 FU1     133917.55     456493.83      0.00     4.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

03 FU1     133935.83     456558.73      0.00     9.00 Eigen waarde          12 0 dB 0.80

04 FU1     133905.08     456526.88      0.00     4.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

05 FU1     133929.97     456539.96      0.00     4.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

06 FU1     133930.58     456540.33      0.00    11.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

07 FU1     133955.89     456514.19      0.00     3.00 Eigen waarde           6 0 dB 0.80

08 FU1 - luchtbehandelingskast     133922.02     456536.39      0.00    11.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

09 FU10     133919.83     456590.73      0.00     9.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

10 FU10     133913.59     456567.50      0.00     9.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

11 FU10     133868.42     456574.21      0.00     9.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

12 FU10     133876.30     456538.89      0.00     4.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

13 FU10     133873.81     456593.71      0.00     7.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

14 FU10 - koeler VABU compressor     133921.76     456574.66      9.00     2.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

15 FU10 - stortput     133902.04     456613.44      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

16 FU10 - stortput     133915.49     456597.92      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

17 FU10/FU9     133843.37     456604.41      0.00     4.50 Eigen waarde           6 0 dB 0.80

18 FU12     133994.08     456525.16      0.00    15.50 Eigen waarde          10 0 dB 0.80

19 FU12     133994.58     456573.26      0.00    19.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

20 FU12     133969.21     456553.53      0.00     9.50 Eigen waarde           8 0 dB 0.80

21 FU12     133959.91     456570.85      0.00    11.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

22 FU12 - dakopbouw rond ventilatie-rooster     133976.51     456561.67      0.00    19.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

23 FU12 - demperkast stofafzuiging silo     133961.33     456581.50      0.00    17.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

24 FU12 - LBK     133975.63     456581.32      0.00    11.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

25 FU12 - LBK     133978.11     456582.84      0.00    12.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

26 FU12 - Trane Aquastream koeler     133985.02     456575.59      0.00    11.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

27 FU12 - Trane Aquastream koeler     133981.88     456581.18      0.00    11.80 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

28 FU12 - uitblaas ruimteventilatie     133957.02     456593.60      0.00    11.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

29 FU12 - uitbreiding     133968.88     456613.17      0.00    11.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

30 FU12 - uitbreiding     133984.27     456584.49      0.00     4.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

31 FU12 - uitbreiding     133970.74     456609.80      0.00     9.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

32 FU12 - uitlaat verbrandingsgassen     133966.18     456574.92      0.00    16.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

33 FU12 - ventilatiekast ruimte molens     134002.00     456535.16      0.00    17.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

34 FU12 - ventilatiekast ruimte molens     133994.35     456531.08      0.00    17.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

35 FU12 - ventilatiekast ruimte molens     133996.10     456532.00      0.00    17.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

36 FU12 - ventilatiekast ruimte molens     134007.38     456538.03      0.00    17.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

37 FU12 - ventilatiekast ruimte molens     134004.01     456536.31      0.00    17.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

38 FU13     133945.03     456562.84      0.00    36.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

39 FU14     134029.28     456488.27      0.00    20.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

40 FU14     134060.96     456529.80      0.00    20.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

41 FU14     134009.71     456475.44      0.00    18.00 Eigen waarde          10 0 dB 0.80

42 FU14     133994.34     456479.30      0.00    16.50 Eigen waarde           7 0 dB 0.80

43 FU14     134051.23     456492.02      0.00    20.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

44 FU14     133990.16     456502.77      0.00    21.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

45 FU14     133983.69     456499.37      0.00     5.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

46 FU14 - dakopbouw     134009.71     456475.45      0.00    20.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

47 FU14 - LBK     134011.94     456477.64      0.00    20.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

48 FU14/FU28     134082.83     456515.93      0.00     4.00 Eigen waarde           6 0 dB 0.80

49 FU15     133991.18     456588.22      0.00     3.70 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

50 FU20     133970.65     456486.95      0.00    11.70 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

51 FU20     133927.43     456479.36      0.00    15.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

52 FU20     133954.27     456464.51      0.00     4.20 Eigen waarde           8 0 dB 0.80

53 FU22     134082.44     456391.89      0.00     4.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

54 FU22     134141.87     456363.80      0.00     3.00 Eigen waarde          11 0 dB 0.10

55 FU26     134124.60     456535.74      0.00     5.10 Eigen waarde           5 0 dB 0.80

56 FU26     134112.71     456561.30      0.00     5.60 Eigen waarde           6 0 dB 0.80

57 FU26     134108.88     456528.77      0.00     4.60 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

58 FU26     134109.97     456538.82      0.00     3.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

59 FU27     134004.23     456552.07      0.00    22.80 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

60 FU27     134055.48     456552.77      0.00    25.60 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

61 FU27 - afscherming trekonderbreker 4     134041.41     456570.30      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.00

62 FU27 - afscherming trekonderbreker 4     134042.38     456569.28      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.00

63 FU27 - afscherming trekonderbreker 4     134041.38     456569.44      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.00

64 FU27 - dakopbouw Senseo-inpakkerij     134083.46     456591.74      4.50     5.50 Eigen waarde           8 0 dB 0.80

65 FU27 - demper trekonderbreker 3     134030.44     456566.35      0.00    24.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.00

66 FU27 - demper trekonderbreker 5     134044.32     456572.36      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.00

67 FU27 - demperkast doppencyclonen     134053.45     456553.45      0.00    26.10 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

68 FU27 - demperkast doppencyclonen     134053.86     456554.98      0.00    26.10 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

69 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134029.69     456556.13      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

70 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134036.32     456559.87      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 3.1Gebouwen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Vormpunten Cp Refl. 1k

71 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134032.03     456556.80      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

72 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134038.89     456560.39      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

73 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134048.98     456567.37      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

74 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134043.00     456562.38      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

75 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134045.78     456564.19      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

76 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134022.97     456551.65      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

77 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134025.51     456553.48      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

78 FU27 - demperkasten (ontsteeninst.)     134021.31     456551.31      0.00    25.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

79 FU27 - koelissendemper     134050.82     456556.99      0.00    24.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

80 FU27 - uitbreiding     134018.39     456538.35      0.00     4.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

81 FU27 - uitbreiding Senseo-inpak     134089.38     456598.26      0.00     4.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

82 FU27 - ventilatiekasten     134021.75     456544.67      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

83 FU27 - ventilatiekasten     134049.50     456559.04      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

84 FU27 - ventilatiekasten     134042.44     456555.61      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

85 FU27 - ventilatiekasten     134035.46     456551.92      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

86 FU27 dakopbouw     134016.25     456546.24      0.00    25.60 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

87 FU27 demper trekonderbreker 1     134016.44     456557.74      0.00    24.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.00

88 FU27 demper trekonderbreker 2     134026.08     456561.28      0.00    26.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.00

89 FU28     134088.55     456505.19      0.00    20.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

90 FU28 - dakopbouw     134092.75     456468.49      0.00    24.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

91 FU28 - LBK op dak     134091.99     456470.14      0.00    22.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

92 FU3     134025.74     456606.85      0.00     8.00 Eigen waarde           8 0 dB 0.80

93 FU3 - LBK     133996.99     456585.25      0.00     9.80 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

94 FU3 - LBK     134012.91     456588.96      0.00     9.20 Eigen waarde           8 0 dB 0.80

95 FU3 - LBK     134014.76     456587.99      0.00    10.20 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

96 FU31     134018.42     456538.36      0.00    12.00 Eigen waarde          10 0 dB 0.80

97 FU32     133935.31     456612.99      0.00    33.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

98 FU32/F10     133921.13     456600.20      0.00    10.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

99 FU34 - portiersloge     134027.26     456410.42      0.00     3.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

100 FU38     134025.36     456357.75      0.00    25.30 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

101 FU38     134038.19     456347.72      0.00    22.20 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

102 FU39     134034.94     456573.39      0.00    64.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

103 FU9     133866.70     456608.42      0.00     3.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

104 omgeving - Coenen     134097.72     456405.92      0.00     3.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

105 omgeving - Coenen     134135.01     456398.34      0.00     6.00 Eigen waarde           9 0 dB 0.80

106 omgeving - Gamma     134180.20     456418.20      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

107 omgeving - Gamma     134195.86     456443.24      0.00     4.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

108 omgeving - Stuc-Inn     134133.88     456523.52      0.00     5.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

109 omgeving - Stuc-Inn     134185.80     456488.82      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

110 omgeving - tankstation Vleutenseweg     134177.33     456608.97      0.00     3.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

111 omgeving - Wickes     134195.99     456458.80      0.00     6.00 Eigen waarde           6 0 dB 0.80

113 terrein - stikstofinstallatie     134085.64     456552.51      0.00     3.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

114 terrein - stikstofinstallatie     134093.44     456543.95      0.00     3.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

115 woningen Aakplein     134103.73     456691.90      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

116 woningen Aakplein     134038.22     456713.13      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

117 woningen Tjalkstraat     134281.57     456670.13      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

118 woningen Barkasstraat     134015.81     456716.14      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

119 woningen Barkasstraat     133862.59     456768.82      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

120 woningen Fregatstraat     134344.42     456711.96      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

121 woningen Galjoenstraat     134112.52     456698.75      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

122 woningen Galjoenstraat     133863.90     456765.94      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

123 woningen Loggerstraat     133842.77     456735.56      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

124 woningen Schoenerstraat     134117.35     456731.95      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

125 woningen Schoenerstraat     134118.75     456746.74      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

126 woningen Spinozaplantsoen     134132.13     456251.74      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

127 woningen Spinozaplantsoen     134121.09     456222.13      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

128 woningen Spinozaplantsoen     134170.38     456345.94      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

129 woningen Spinozaplantsoen     134189.09     456366.51      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

130 woningen Spinozaplantsoen     134142.07     456281.44      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

131 woningen Spinozaplantsoen     134150.82     456311.30      0.00     6.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

132 woningen T.A. Kempisplantsoen     134314.02     456412.54      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

133 woningen T.A. Kempisplantsoen     134298.76     456467.79      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

134 woningen T.A. Kempisplantsoen     134327.13     456495.40      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

135 woningen T.A. Kempisplantsoen     134319.21     456501.59      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

136 woningen T.A. Kempisplantsoen     134266.83     456569.89      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

137 woningen T.A. Kempisplantsoen     134230.65     456532.81      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

138 woningen T.A. Kempisplantsoen     134245.36     456496.00      0.00     8.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

142 silotoren gebrande koffie     134019.90     456561.84      0.00    40.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

143 daklicht silotoren     134021.29     456570.41      0.00    42.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

144 filterhok     134036.12     456580.74      0.00     5.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 3.1Gebouwen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Maaiveld Hoogte Hdef. Vormpunten Cp Refl. 1k

145 entree FU28     134086.12     456457.45      0.00     3.00 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

146 R&D stoomunit     134077.25     456474.33     -2.50     2.50 Eigen waarde           4 0 dB 0.80

147 aanbouw FU3     134035.31     456589.10      0.00     5.07 Eigen waarde           4 0 dB 0.80
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 3.2Schermen

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hdef. ISO M Min.AH Max AH Cp Refl.L 1k Refl.R 1k

01 keerwand DE/Vleutenseweg     133823.06     456631.97 Eigen waarde      0.00      0.30      7.80 0 dB 0.80 0.80

02 FU9 - nok     133846.11     456599.41 Eigen waarde      0.00      7.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

03 FU9 - nok     133851.30     456588.87 Eigen waarde      0.00      7.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

04 FU10 - nok     133857.03     456578.50 Eigen waarde      0.00      7.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

05 FU10 - nok     133876.71     456588.32 Eigen waarde      0.00      7.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

06 FU10 - nok     133864.62     456582.24 Eigen waarde      0.00     10.00     10.00 0 dB 0.20 0.20

07 FU10 - nok     133870.57     456570.38 Eigen waarde      0.00      6.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

08 FU10 - nok     133867.43     456556.68 Eigen waarde      0.00      6.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

09 FU10 - nok     133870.43     456550.66 Eigen waarde      0.00      6.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

10 FU10 - nok     133874.51     456542.88 Eigen waarde      0.00      6.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

11 FU10 - nok     133914.54     456565.74 Eigen waarde      0.00      7.00      7.00 0 dB 0.20 0.20

12 scherm bij in-/uitrit     134007.99     456379.75 Eigen waarde      0.00      3.20      3.20 0 dB 0.80 0.80

13 muurtje rond helling     134084.98     456459.37 Eigen waarde      0.00      1.00      1.00 0 dB 0.80 0.80

14 dakrand silotoren gebrande koffie     134019.91     456561.86 Eigen waarde      0.00     42.00     42.00 0 dB 0.80 0.80
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 3.3Bodemgebieden

Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Gebied Bf

01 omgeving - spoorbaan     133821.35     456690.82          3924.32 1.00

02 omgeving - groenstrook     134240.68     456387.48           959.35 1.00

03 omgeving - groenstrook     134257.36     456417.77           461.00 1.00

04 omgeving - groenstrook     134133.47     456616.72           378.50 1.00

05 omgeving - groenstrook     134349.00     456633.48         16627.75 1.00

06 omgeving - groenstrook     133823.23     456670.23         13743.81 1.00

07 omgeving - groenstrook     134154.80     456374.03          1535.13 1.00

08 omgeving - groenstrook     134208.05     456335.11           899.56 1.00

09 omgeving - groenstrook     134240.24     456372.99           639.50 1.00

10 Merwedekanaal     133839.47     456406.35         18954.56 0.00

11 FU38 - groenstrook     134023.06     456369.51          2311.07 1.00

12 FU38 - groenstrook     134066.97     456297.29           999.28 1.00

13 FU22 - groenstrook     134031.46     456373.21           607.06 1.00

14 Amsterdam-Rijnkanaal     133891.03     456000.69        140478.28 0.00

15 P2 - groenstrook     134001.28     456374.58          1874.51 1.00
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 4.1LAr,LT - situatie na uitbreiding capaciteit - alle rekenpunten

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li

01_A woning Galjoenstraat 5.00 46.7 45.8 43.5 53.5 56.7

02_A woning Aakplein 5.00 48.6 47.9 45.0 55.0 58.7

03_A woning Aakplein 5.00 50.0 48.6 44.1 54.1 59.0

04_A woning Galjoenstraat 5.00 47.0 45.7 42.3 52.3 57.4

05_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 49.6 48.3 44.8 54.8 69.3

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 48.6 47.1 42.9 52.9 67.1

07_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 45.8 44.7 41.4 51.4 62.3

08_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 33.3 31.5 28.0 38.0 55.9

09_A woning Spinozaplantsoen 5.00 45.7 44.7 41.7 51.7 62.4

10_A woning Spinozaplantsoen 5.00 47.8 46.1 42.3 52.3 66.9

11_A woning Spinozaplantsoen 5.00 50.5 47.9 42.1 52.9 68.5

12_A woning Spinozaplantsoen 5.00 49.4 47.4 43.0 53.0 67.6

A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5.00 58.9 57.8 54.7 64.7 81.3

B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5.00 58.3 57.4 52.0 62.4 81.8

C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5.00 53.2 51.8 48.4 58.4 75.9

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5.00 47.4 46.3 43.3 53.3 70.5

E_A Keulsekade 5.00 49.5 47.8 44.3 54.3 69.8

F_A Spinozaplantsoen 5.00 50.5 48.0 42.1 53.0 68.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 4.2LAr,LT - situatie na uitbreiding capaciteit - rekenpunt 01 

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - woning Galjoenstraat
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A woning Galjoenstraat 5.00 46.7 45.8 43.5 53.5 56.7

110 uitlaat 5 roostgassen 64.50 37.1 37.1 35.8 45.8 37.1 0.0

108 uitlaat 3 roostgassen 64.50 36.8 36.8 35.5 45.5 36.8 0.0

106 uitlaat 1 roostgassen 64.50 34.0 34.0 32.8 42.8 34.0 0.0

109 uitlaat 2 roostgassen 64.50 34.0 34.0 32.7 42.7 34.0 0.0

107 uitlaat 4 roostgassen 64.50 37.1 37.1 -- 42.1 37.1 0.0

1 uitlaat algemene stofafzuiging 35.50 30.9 30.9 30.9 40.9 30.9 0.0

45 uitblaas ruimteventilatie 10.50 30.4 30.4 30.4 40.4 30.4 0.0

72 rooster ketelhuis 20.80 30.2 30.2 30.2 40.2 30.2 0.0

71 rooster ketelhuis 20.80 27.8 27.8 27.8 37.8 27.8 0.0

286 compressor koelmachine TD 9.20 35.3 32.3 15.3 37.3 36.0 0.7

312 ventilatierooster met dakopbouw, FU-12 19.60 31.1 31.1 21.1 36.1 31.1 0.0

4 dakafzuigventilator 34.30 26.0 26.0 26.0 36.0 26.0 0.0

412 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17.20 26.0 26.0 26.0 36.0 26.0 0.0

164 koelmachine op dak FU1 10.50 33.8 30.8 -- 35.8 34.8 0.9

69 trekonderbreker brander 5 25.80 26.6 26.6 25.3 35.3 26.6 0.0

411 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17.20 25.3 25.3 25.3 35.3 25.3 0.0

48 rooster luchtbehandeling FU-12 12.50 25.2 25.2 25.2 35.2 25.2 0.0

410 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans) 11.90 31.3 29.9 23.9 34.9 31.3 0.0

285 dubbele ramen+demper blowerr. 16.70 24.4 24.4 24.4 34.4 24.4 0.0

115 geveluitstraling schoorsteen 26.70 26.2 26.2 24.0 34.0 26.2 0.0

409 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans) 11.40 29.5 28.1 22.1 33.1 29.5 0.0

2 dakafzuigventilator 34.30 23.1 23.1 23.1 33.1 23.1 0.0

8 geveluitstraling vierde verd. 30.30 31.5 -- 22.5 32.5 31.5 0.0

117 geveluitstraling schoorsteen 26.70 24.2 24.2 22.0 32.0 24.2 0.0

49 uitlaat 11.50 21.2 21.2 21.2 31.2 22.3 1.1

20 stationaire vrachtwagen+lossen 3.00 30.0 -- 21.0 31.0 31.7 1.7

473 noordwestgevel silotoren - lijnbron 1.00 21.0 21.0 21.0 31.0 21.1 0.1

141 uitlaat dak FU27 24.00 21.0 21.0 21.0 31.0 21.0 0.0

148 uitlaat vacuumpomp FU27 7.00 20.9 20.9 20.9 30.9 23.1 2.2

7 geveluitstraling vierde verd. 30.30 29.6 -- 20.6 30.6 29.6 0.0

472 zuidwestgevel silotoren - lijnbron 1.00 20.5 20.5 20.5 30.5 20.7 0.2

140 uitlaat dak FU27 24.00 20.5 20.5 20.5 30.5 20.5 0.0

139 uitlaat dak FU27 24.00 19.7 19.7 19.7 29.7 19.7 0.0

22 roosters compressorruimte 5.00 19.3 19.3 19.3 29.3 21.3 2.0

47 rooster luchtbehandeling 12.50 19.2 19.2 19.2 29.2 19.2 0.0

119 geveluitstraling schoorsteen 36.70 21.4 21.4 19.2 29.2 21.4 0.0

404 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 2 9.50 19.0 19.0 19.0 29.0 19.6 0.6

64 uitlaat ontsteen aftransport (5) 24.80 20.0 20.0 18.7 28.7 20.0 0.0

123 geveluitstraling schoorsteen 46.70 20.8 20.8 18.6 28.6 20.8 0.0

31 stofafzuiging onderzijde silo 16.50 18.4 18.4 18.4 28.4 18.4 0.0

118 geveluitstraling schoorsteen 26.70 20.2 20.2 18.0 28.0 20.2 0.0

59 uitlaat ontsteencycloon (5) 24.80 19.1 19.1 17.9 27.9 19.1 0.0

86 ramen/roosters naverbrander 20.50 22.6 22.6 -- 27.6 22.6 0.0

65 trekonderbreker brander 1 24.30 18.8 18.8 17.6 27.6 18.8 0.0

100 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 22.5 22.5 -- 27.5 22.8 0.3

121 geveluitstraling schoorsteen 36.70 19.6 19.6 17.4 27.4 19.6 0.0

60 uitlaat ontsteen aftransport (1) 24.80 18.4 18.4 17.2 27.2 18.4 0.0

93 ramen bordes cycloonzolder 16.70 22.2 22.2 -- 27.2 22.2 0.0

127 geveluitstraling schoorsteen 56.70 19.4 19.4 17.2 27.2 19.4 0.0

54 uitlaat ventilatorruimte 27.30 17.0 17.0 17.0 27.0 17.0 0.0

Rest 36.8 34.4 32.0 42.0 56.2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 4.3LAr,LT - situatie na uitbreiding capaciteit - rekenpunt 02 

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - woning Aakplein
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

02_A woning Aakplein 5.00 48.6 47.9 45.0 55.0 58.7

108 uitlaat 3 roostgassen 64.50 38.1 38.1 36.8 46.8 38.1 0.0

110 uitlaat 5 roostgassen 64.50 37.9 37.9 36.7 46.7 37.9 0.0

107 uitlaat 4 roostgassen 64.50 37.9 37.9 -- 42.9 37.9 0.0

109 uitlaat 2 roostgassen 64.50 34.0 34.0 32.8 42.8 34.0 0.0

106 uitlaat 1 roostgassen 64.50 34.0 34.0 32.8 42.8 34.0 0.0

68 trekonderbreker brander 4 24.30 37.5 37.5 -- 42.5 37.5 0.0

72 rooster ketelhuis 20.80 31.9 31.9 31.9 41.9 31.9 0.0

69 trekonderbreker brander 5 25.80 31.3 31.3 30.0 40.0 31.3 0.0

298 2xafzuiging omkasting+2xvacuum 6.00 29.6 29.6 29.6 39.6 30.8 1.2

286 compressor koelmachine TD 9.20 37.5 34.5 17.5 39.5 37.5 0.0

483 uitlaat filterrruimte 5.00 28.8 28.8 28.8 38.8 30.0 1.2

312 ventilatierooster met dakopbouw, FU-12 19.60 33.6 33.6 23.6 38.6 33.6 0.0

411 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17.20 28.6 28.6 28.6 38.6 28.6 0.0

412 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17.20 28.3 28.3 28.3 38.3 28.3 0.0

54 uitlaat ventilatorruimte 27.30 27.1 27.1 27.1 37.1 27.1 0.0

285 dubbele ramen+demper blowerr. 16.70 26.8 26.8 26.8 36.8 26.8 0.0

31 stofafzuiging onderzijde silo 16.50 26.7 26.7 26.7 36.7 26.7 0.0

409 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans) 11.40 33.0 31.6 25.6 36.6 33.0 0.0

115 geveluitstraling schoorsteen 26.70 28.6 28.6 26.4 36.4 28.6 0.0

1 uitlaat algemene stofafzuiging 35.50 26.3 26.3 26.3 36.3 26.3 0.0

118 geveluitstraling schoorsteen 26.70 28.4 28.4 26.2 36.2 28.4 0.0

45 uitblaas ruimteventilatie 10.50 26.0 26.0 26.0 36.0 26.0 0.0

59 uitlaat ontsteencycloon (5) 24.80 26.6 26.6 25.3 35.3 26.6 0.0

48 rooster luchtbehandeling FU-12 12.50 25.0 25.0 25.0 35.0 25.0 0.0

164 koelmachine op dak FU1 10.50 32.9 29.9 -- 34.9 34.3 1.4

404 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 2 9.50 24.8 24.8 24.8 34.8 24.8 0.0

410 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans) 11.90 31.0 29.5 23.5 34.5 31.0 0.0

87 ramen/roosters naverbrander 20.50 25.6 25.6 24.3 34.3 25.6 0.0

473 noordwestgevel silotoren - lijnbron 1.00 24.2 24.2 24.2 34.2 24.2 0.0

77 rooster branderkuil 5 -gemeten 4.10 25.1 25.1 23.9 33.9 26.9 1.8

101 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 25.8 25.8 23.6 33.6 25.8 0.0

160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22.80 31.4 28.4 -- 33.4 31.4 0.0

102 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 25.6 25.6 23.4 33.4 25.6 0.0

94 ramen bordes cycloonzolder 16.70 25.6 25.6 23.4 33.4 25.6 0.0

95 ramen bordes cycloonzolder 16.70 25.3 25.3 23.1 33.1 25.3 0.0

471 noordoostgevel silotoren - lijnbron 1.00 23.0 23.0 23.0 33.0 23.0 0.0

103 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 25.1 25.1 22.9 32.9 25.1 0.0

96 ramen bordes cycloonzolder 16.70 24.8 24.8 22.6 32.6 24.8 0.0

61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24.80 23.5 23.5 22.3 32.3 23.5 0.0

148 uitlaat vacuumpomp FU27 7.00 22.1 22.1 22.1 32.1 23.3 1.3

119 geveluitstraling schoorsteen 36.70 23.8 23.8 21.6 31.6 23.8 0.0

122 geveluitstraling schoorsteen 36.70 23.7 23.7 21.5 31.5 23.7 0.0

413 FU12 - uitlaat verbr.gassen onderzijde silo 15.80 21.5 21.5 21.5 31.5 21.5 0.0

57 uitlaat ontsteencycloon (3 24.80 22.4 22.4 21.1 31.1 22.4 0.0

123 geveluitstraling schoorsteen 46.70 23.3 23.3 21.1 31.1 23.3 0.0

141 uitlaat dak FU27 24.00 21.1 21.1 21.1 31.1 21.1 0.0

299 raamstrook oostgevel branderij 6.00 23.3 23.3 21.1 31.1 24.4 1.2

126 geveluitstraling schoorsteen 46.70 23.2 23.2 21.0 31.0 23.2 0.0

7 geveluitstraling vierde verd. 30.30 30.0 -- 21.0 31.0 30.0 0.0

62 uitlaat ontsteen aftransport (3) 24.80 22.1 22.1 20.9 30.9 22.1 0.0

Rest 40.5 38.5 35.5 45.5 58.3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2015 22:18:57Geomilieu V3.11



21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 4.4LAr,LT - situatie na uitbreiding capaciteit - rekenpunt 03 

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
LAeq bij Bron voor toetspunt: 03_A - woning Aakplein
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

03_A woning Aakplein 5.00 50.0 48.6 44.1 54.1 59.0

110 uitlaat 5 roostgassen 64.50 38.3 38.3 37.1 47.1 38.3 0.0

108 uitlaat 3 roostgassen 64.50 36.5 36.5 35.3 45.3 36.5 0.0

155 Carrier koelmachine, 5 compr. 18.00 41.4 38.4 -- 43.4 41.4 0.0

68 trekonderbreker brander 4 24.30 37.7 37.7 -- 42.7 37.7 0.0

153 Carrier koelmachine, 4 compr. 18.00 40.7 37.7 -- 42.7 40.7 0.0

154 Carrier koelmachine, 4 compr. 18.00 40.5 37.5 -- 42.5 40.5 0.0

109 uitlaat 2 roostgassen 64.50 33.2 33.2 32.0 42.0 33.2 0.0

107 uitlaat 4 roostgassen 64.50 36.7 36.7 -- 41.7 36.7 0.0

106 uitlaat 1 roostgassen 64.50 32.0 32.0 30.8 40.8 32.0 0.0

69 trekonderbreker brander 5 25.80 31.4 31.4 30.2 40.2 31.4 0.0

298 2xafzuiging omkasting+2xvacuum 6.00 29.6 29.6 29.6 39.6 30.4 0.9

411 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17.20 28.5 28.5 28.5 38.5 28.5 0.0

412 FU12 - uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17.20 28.2 28.2 28.2 38.2 28.2 0.0

54 uitlaat ventilatorruimte 27.30 27.9 27.9 27.9 37.9 27.9 0.0

31 stofafzuiging onderzijde silo 16.50 27.5 27.5 27.5 37.5 27.5 0.0

156 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 35.1 32.1 -- 37.1 35.1 0.0

483 uitlaat filterrruimte 5.00 27.0 27.0 27.0 37.0 28.1 1.1

157 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 35.0 32.0 -- 37.0 35.0 0.0

118 geveluitstraling schoorsteen 26.70 29.1 29.1 26.9 36.9 29.1 0.0

115 geveluitstraling schoorsteen 26.70 29.0 29.0 26.8 36.8 29.0 0.0

312 ventilatierooster met dakopbouw, FU-12 19.60 31.3 31.3 21.3 36.3 31.3 0.0

158 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 34.1 31.1 -- 36.1 34.1 0.0

87 ramen/roosters naverbrander 20.50 27.3 27.3 26.1 36.1 27.3 0.0

409 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans) 11.40 32.4 31.0 24.9 36.0 32.4 0.0

77 rooster branderkuil 5 -gemeten 4.10 26.0 26.0 24.7 34.7 27.5 1.6

160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22.80 32.4 29.4 -- 34.4 32.4 0.0

101 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 26.5 26.5 24.3 34.3 26.5 0.0

94 ramen bordes cycloonzolder 16.70 26.5 26.5 24.3 34.3 26.5 0.0

59 uitlaat ontsteencycloon (5) 24.80 25.4 25.4 24.2 34.2 25.4 0.0

1 uitlaat algemene stofafzuiging 35.50 24.0 24.0 24.0 34.0 24.0 0.0

62 uitlaat ontsteen aftransport (3) 24.80 25.2 25.2 23.9 33.9 25.2 0.0

410 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans) 11.90 30.2 28.8 22.8 33.8 30.2 0.0

286 compressor koelmachine TD 9.20 31.7 28.6 11.7 33.6 31.7 0.0

117 geveluitstraling schoorsteen 26.70 25.7 25.7 23.5 33.5 25.7 0.0

471 noordoostgevel silotoren - lijnbron 1.00 23.3 23.3 23.3 33.3 23.3 0.0

473 noordwestgevel silotoren - lijnbron 1.00 23.3 23.3 23.3 33.3 23.3 0.0

48 rooster luchtbehandeling FU-12 12.50 23.3 23.3 23.3 33.3 23.3 0.0

95 ramen bordes cycloonzolder 16.70 25.4 25.4 23.2 33.2 25.4 0.0

102 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 25.4 25.4 23.2 33.2 25.4 0.0

96 ramen bordes cycloonzolder 16.70 24.8 24.8 22.6 32.6 24.8 0.0

64 uitlaat ontsteen aftransport (5) 24.80 23.7 23.7 22.5 32.5 23.7 0.0

122 geveluitstraling schoorsteen 36.70 24.3 24.3 22.1 32.1 24.3 0.0

119 geveluitstraling schoorsteen 36.70 24.2 24.2 22.0 32.0 24.2 0.0

103 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 24.2 24.2 22.0 32.0 24.2 0.0

61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24.80 22.9 22.9 21.7 31.7 22.9 0.0

126 geveluitstraling schoorsteen 46.70 23.8 23.8 21.6 31.6 23.8 0.0

123 geveluitstraling schoorsteen 46.70 23.7 23.7 21.5 31.5 23.7 0.0

57 uitlaat ontsteencycloon (3 24.80 22.6 22.6 21.4 31.4 22.6 0.0

299 raamstrook oostgevel branderij 6.00 23.3 23.3 21.1 31.1 24.1 0.8

45 uitblaas ruimteventilatie 10.50 20.7 20.7 20.7 30.7 21.4 0.7

Rest 39.0 37.6 34.9 44.9 58.4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2015 22:19:39Geomilieu V3.11



21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 4.5LAr,LT - situatie na uitbreiding capaciteit - rekenpunt 05 

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - woning T. a Kempisplantsoen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

05_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 49.6 48.3 44.8 54.8 69.3

110 uitlaat 5 roostgassen 64.50 37.7 37.7 36.5 46.5 37.7 0.0

151 snipperpersen 5.00 36.2 36.2 36.2 46.2 38.0 1.8

106 uitlaat 1 roostgassen 64.50 35.6 35.6 34.3 44.3 35.6 0.0

109 uitlaat 2 roostgassen 64.50 35.4 35.4 34.2 44.2 35.4 0.0

155 Carrier koelmachine, 5 compr. 18.00 41.1 38.1 -- 43.1 41.1 0.0

148 uitlaat vacuumpomp FU27 7.00 31.3 31.3 31.3 41.3 32.8 1.5

306 stikstofinstallatie, zijdeuren 2.00 31.2 31.2 31.2 41.2 33.5 2.3

108 uitlaat 3 roostgassen 64.50 31.6 31.6 30.3 40.3 31.6 0.0

68 trekonderbreker brander 4 24.30 34.1 34.1 -- 39.1 34.1 0.0

mb-00 intern transport (pendel) 1.20 35.3 34.0 27.0 39.0 65.4 2.3

154 Carrier koelmachine, 4 compr. 18.00 37.0 34.0 -- 39.0 37.0 0.0

107 uitlaat 4 roostgassen 64.50 33.7 33.7 -- 38.7 33.7 0.0

69 trekonderbreker brander 5 25.80 29.9 29.9 28.7 38.7 29.9 0.0

153 Carrier koelmachine, 4 compr. 18.00 36.6 33.6 -- 38.6 36.6 0.0

316 deuropening Senseo inpak 2.00 32.8 32.8 -- 37.8 35.0 2.2

160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22.80 35.4 32.4 -- 37.4 35.4 0.0

54 uitlaat ventilatorruimte 27.30 27.4 27.4 27.4 37.4 27.4 0.0

64 uitlaat ontsteen aftransport (5) 24.80 27.9 27.9 26.6 36.6 27.9 0.0

158 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 34.6 31.6 -- 36.6 34.6 0.0

mb-21 personenwagens terrein 0.75 30.5 31.3 22.3 36.3 55.5 2.4

305 stikstofinstallatie, voorzijde 2.00 25.9 25.9 25.9 35.9 28.3 2.4

mb-20 Heftruck 1.00 26.9 29.9 25.6 35.6 54.2 2.6

61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24.80 26.4 26.4 25.2 35.2 26.4 0.0

156 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 33.1 30.1 -- 35.1 33.1 0.0

157 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 32.9 29.9 -- 34.9 32.9 0.0

118 geveluitstraling schoorsteen 26.70 26.9 26.9 24.7 34.7 26.9 0.0

303 deuropening Senseo inpak 2.50 29.6 29.6 -- 34.6 31.7 2.1

116 geveluitstraling schoorsteen 26.70 26.8 26.8 24.6 34.6 26.8 0.0

293 uitlaat vacuumpomp 8.00 24.2 24.2 24.2 34.2 25.7 1.4

mb-02 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten 1.20 34.1 -- -- 34.1 65.0 2.4

307 stikstofinstallatie, aanzuig 3.30 24.0 24.0 24.0 34.0 25.9 1.9

169 ramen cycloonzolder zuidgevel 13.10 26.0 26.0 23.8 33.8 26.3 0.2

49 uitlaat 11.50 23.8 23.8 23.8 33.8 25.3 1.5

60 uitlaat ontsteen aftransport (1) 24.80 24.9 24.9 23.6 33.6 24.9 0.0

190 koelinstallatie research 1.50 23.6 23.6 23.6 33.6 26.3 2.8

294 uitlaat vacuumpomp 8.00 23.5 23.5 23.5 33.5 25.2 1.8

168 ramen cycloonzolder zuidgevel 13.10 25.4 25.4 23.2 33.2 25.8 0.4

55 uitlaat ontsteencycloon (1) 24.80 24.2 24.2 23.0 33.0 24.2 0.0

103 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 25.1 25.1 22.9 32.9 25.1 0.0

286 compressor koelmachine TD 9.20 30.8 27.7 10.8 32.7 32.2 1.5

96 ramen bordes cycloonzolder 16.70 24.7 24.7 22.5 32.5 24.7 0.0

296 raamstrook zuidgevel branderij 8.00 24.5 24.5 22.3 32.3 26.1 1.6

309 geveluitstraling dakopbouw FU-27 6.00 22.3 22.3 22.3 32.3 23.4 1.0

102 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13.10 24.4 24.4 22.2 32.2 24.4 0.0

62 uitlaat ontsteen aftransport (3) 24.80 23.4 23.4 22.1 32.1 23.4 0.0

95 ramen bordes cycloonzolder 16.70 24.3 24.3 22.1 32.1 24.3 0.0

295 raamstrook zuidgevel branderij 8.00 24.2 24.2 22.0 32.0 25.9 1.7

319 overhead-deur Senseo inpak 3.00 26.7 26.7 -- 31.7 28.3 1.6

117 geveluitstraling schoorsteen 26.70 23.6 23.6 21.4 31.4 23.6 0.0

56 uitlaat ontsteencycloon (2) 24.80 22.2 22.2 21.0 31.0 22.2 0.0

Rest 40.1 39.0 36.6 46.6 60.9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2015 22:20:39Geomilieu V3.11



21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 4.6LAr,LT - situatie na uitbreiding capaciteit - rekenpunt 12 

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding
LAeq bij Bron voor toetspunt: 12_A - woning Spinozaplantsoen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

12_A woning Spinozaplantsoen 5.00 49.4 47.4 43.0 53.0 67.6

106 uitlaat 1 roostgassen 64.50 37.9 37.9 36.6 46.6 37.9 0.0

109 uitlaat 2 roostgassen 64.50 37.8 37.8 36.6 46.6 37.8 0.0

108 uitlaat 3 roostgassen 64.50 34.9 34.9 33.7 43.7 34.9 0.0

110 uitlaat 5 roostgassen 64.50 34.8 34.8 33.5 43.5 34.8 0.0

155 Carrier koelmachine, 5 compr. 18.00 40.1 37.1 -- 42.1 40.8 0.7

153 Carrier koelmachine, 4 compr. 18.00 39.0 36.0 -- 41.0 39.8 0.8

154 Carrier koelmachine, 4 compr. 18.00 38.9 35.9 -- 40.9 39.7 0.8

107 uitlaat 4 roostgassen 64.50 34.8 34.8 -- 39.8 34.8 0.0

mb-01 vrachtverkeer gereed product aankomst (D/A/N) 1.20 31.4 29.8 29.8 39.8 58.7 3.4

430 emissie lange zijde parkeerdek 2.00 35.2 32.7 23.9 37.7 38.7 0.0

156 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 34.6 31.6 -- 36.6 35.0 0.4

157 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 34.5 31.5 -- 36.5 34.9 0.3

158 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20.50 34.1 31.0 -- 36.0 34.3 0.2

71 rooster ketelhuis 20.80 25.9 25.9 25.9 35.9 26.8 1.0

mb-15 personenwagens P1 0.75 35.6 -- -- 35.6 60.8 0.0

mb-05 vrachtverkeer gereed product vertrek (D/A/N) 1.20 26.8 25.2 25.2 35.2 57.3 3.4

54 uitlaat ventilatorruimte 27.30 25.1 25.1 25.1 35.1 25.1 0.0

68 trekonderbreker brander 4 24.30 29.2 29.2 -- 34.2 29.8 0.5

425 emissie kopse zijde parkeerdek 2.00 31.6 29.1 20.3 34.1 35.1 0.0

mb-14 personenwagens P1 0.75 32.2 28.9 20.2 33.9 52.4 0.0

431 emissie lange zijde parkeerdek 2.00 30.9 28.4 19.7 33.4 34.5 0.0

160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22.80 30.6 27.6 -- 32.6 30.6 0.0

61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24.80 23.7 23.7 22.5 32.5 24.0 0.3

62 uitlaat ontsteen aftransport (3) 24.80 23.6 23.6 22.3 32.3 23.9 0.3

60 uitlaat ontsteen aftransport (1) 24.80 23.3 23.3 22.1 32.1 23.6 0.3

69 trekonderbreker brander 5 25.80 23.3 23.3 22.1 32.1 23.7 0.3

mb-13 personenwagens P1 0.75 32.1 26.1 16.1 32.1 54.7 0.2

mb-00 intern transport (pendel) 1.20 28.2 27.0 20.0 32.0 59.6 3.6

mb-11 personenwagens P1 0.75 31.2 26.7 17.5 31.7 48.9 0.8

148 uitlaat vacuumpomp FU27 7.00 21.5 21.5 21.5 31.5 24.6 3.1

57 uitlaat ontsteencycloon (3 24.80 22.7 22.7 21.5 31.5 23.0 0.3

59 uitlaat ontsteencycloon (5) 24.80 22.3 22.3 21.1 31.1 22.7 0.4

306 stikstofinstallatie, zijdeuren 2.00 20.7 20.7 20.7 30.7 24.5 3.8

56 uitlaat ontsteencycloon (2) 24.80 22.0 22.0 20.7 30.7 22.3 0.3

116 geveluitstraling schoorsteen 26.70 22.7 22.7 20.5 30.5 23.0 0.3

mb-10 personenwagens P1 0.75 29.1 25.4 16.4 30.4 47.0 2.0

424 emissie kopse zijde parkeerdek 2.00 27.8 25.3 16.6 30.3 31.4 0.0

163 rooster luchtbehandelingskast 19.50 28.0 25.0 -- 30.0 28.1 0.1

432 emissie lange zijde parkeerdek 2.00 27.2 24.7 16.0 29.7 30.8 0.1

67 trekonderbreker brander 3 24.30 20.8 20.8 19.6 29.6 21.4 0.5

55 uitlaat ontsteencycloon (1) 24.80 20.8 20.8 19.6 29.6 21.1 0.3

117 geveluitstraling schoorsteen 26.70 21.7 21.7 19.5 29.5 22.0 0.3

mb-21 personenwagens terrein 0.75 23.7 24.5 15.5 29.5 50.0 3.7

164 koelmachine op dak FU1 10.50 26.9 23.9 -- 28.9 29.7 2.8

22 roosters compressorruimte 5.00 18.8 18.8 18.8 28.8 22.4 3.6

435 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek 3.10 26.3 23.8 15.0 28.8 29.8 0.0

mb-02 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten 1.20 28.6 -- -- 28.6 60.6 3.5

66 trekonderbreker brander 2 25.80 19.8 19.8 18.5 28.5 20.1 0.3

485 stoomketel R&D 2.00 28.4 -- -- 28.4 31.8 3.4

434 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek 3.10 25.7 23.2 14.4 28.2 29.2 0.0

Rest 36.8 35.2 32.2 42.2 55.7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2015 22:21:29Geomilieu V3.11



21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 5LAmax - situatie na uitbreiding capaciteit - alle rekenpunten 

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht

01_A woning Galjoenstraat 5.00 51.5 51.5 51.5

02_A woning Aakplein 5.00 48.6 48.6 48.6

03_A woning Aakplein 5.00 49.8 47.6 47.6

04_A woning Galjoenstraat 5.00 47.4 44.8 44.8

05_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 59.8 59.8 59.8

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 58.2 56.1 56.1

07_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 53.0 48.5 48.5

08_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 49.1 49.1 49.1

09_A woning Spinozaplantsoen 5.00 61.4 49.4 49.4

10_A woning Spinozaplantsoen 5.00 61.3 54.1 54.1

11_A woning Spinozaplantsoen 5.00 57.8 57.8 57.8

12_A woning Spinozaplantsoen 5.00 57.4 57.4 57.4

A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5.00 74.2 74.2 74.2

B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5.00 70.5 70.5 70.5

C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5.00 69.3 69.3 69.3

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5.00 63.5 63.5 63.5

E_A Keulsekade 5.00 56.5 56.5 56.5

F_A Spinozaplantsoen 5.00 60.8 58.0 58.0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2015 22:23:29Geomilieu V3.11



21510100WNP raadgevende ingenieurs

Bijlage 6LAeq indirecte hinder - situatie na uitbreiding capaciteit - alle rekenpunten 

Rapport: Resultatentabel
Model: december 2015 - capaciteit 90 kton - 21510100N03  melding

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm

01_A woning Galjoenstraat 5.00 13.8 12.1 7.4 17.4 40.8

02_A woning Aakplein 5.00 14.6 13.0 8.0 18.0 41.3

03_A woning Aakplein 5.00 14.5 12.8 7.6 17.8 40.8

04_A woning Galjoenstraat 5.00 15.5 13.8 8.5 18.8 41.6

05_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 25.2 22.8 19.0 29.0 51.8

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 34.9 32.2 29.0 39.0 61.0

07_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 42.0 39.1 36.1 46.1 66.2

08_A woning T. a Kempisplantsoen 5.00 39.7 36.8 33.9 43.9 64.6

09_A woning Spinozaplantsoen 5.00 51.1 48.3 45.2 55.2 74.7

10_A woning Spinozaplantsoen 5.00 50.5 47.7 44.7 54.7 74.2

11_A woning Spinozaplantsoen 5.00 42.0 39.2 36.7 46.7 67.1

12_A woning Spinozaplantsoen 5.00 34.2 31.5 28.8 38.8 60.9

A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5.00 21.0 18.7 15.4 25.4 48.5

B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5.00 22.9 20.5 16.8 26.8 49.9

C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5.00 26.6 24.0 20.6 30.6 53.3

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5.00 30.4 27.9 25.2 35.2 57.4

E_A Keulsekade 5.00 30.1 27.4 24.6 34.6 57.7

F_A Spinozaplantsoen 5.00 42.6 40.0 37.1 47.1 67.1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

2-12-2015 22:24:49Geomilieu V3.11
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1. INLEIDING 

In opdracht van Douwe Egberts Nederland b.v. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar de inrichting aan de Vleutensevaart 35 te Utrecht. 

Doel van het akoestisch onderzoek is het meten van een aantal relevante geluidsbronnen 
als aangegeven in voorschrift 3.3 van de vigerende vergunning (maatwerkvoorschriften)
en het actualiseren van het gehele model conform voorschrift 3.4. Middels geluidover-
drachtberekeningen wordt vastgesteld in hoeverre de koffiefabriek in de actuele situatie 
kan blijven voldoen aan de grenswaarden als opgenomen in de voorschriften 3.1 en 3.2. 

De geluidsniveaus in de omgeving zijn berekend overeenkomstig de “Handleiding Meten 
en Rekenen Industrielawaai” van 1999 (uitgave VROM). 

Ten behoeve van het onderzoek zijn op maandag 10 juni 2013 geluidmetingen uitgevoerd. 
De gehanteerde akoestische begrippen zijn in bijlage 1 nader toegelicht. 

In voorliggend rapport zijn de opmerkingen/vragen1 van de gemeente Utrecht op de voor-
gaande versie van de rapportage (6131127.R01a, d.d. 14 oktober 2013) verwerkt.

2. SITUATIE

2.1. Algemeen 

De inrichting van Douwe Egberts Nederland b.v. valt onder de werkingssfeer van het ‘Be-
sluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer’, ook wel aangeduid als het Activitei-
tenbesluit milieubeheer. Burgemeester en wethouders zijn aangewezen als bevoegd gezag. 

2.2. Situatie

Ligging

De inrichting van Douwe Egberts Nederland b.v. (hierna te noemen: DE) is gelegen aan de 
Vleutensevaart 35 te Utrecht. Het terrein van de inrichting ligt in de punt die wordt ge-
vormd door de Vleutenseweg (noordzijde) en het Merwedekanaal tezamen met het Am-
sterdam-Rijnkanaal (westzijde). 

Het terrein wordt in tweeën verdeeld door de Vleutensevaart. Op het gedeelte aan de 
noordzijde van de Vleutensevaart zijn de productieafdelingen gevestigd, alsmede kantoren 

1  Constateringsbrief Milieu en energie d.d. 14 april 2014 [kenmerk 00661 L / CHZ_PCM 12 17239 CDZICM 18935]. 
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en ondersteunende diensten. Aan de zuidzijde bevinden zich onder meer het holdingkan-
toor en een parkeerdek voor personenauto’s. 

Woningen van derden 

Noordelijk van de inrichting liggen de Vleutenseweg en de spoorlijn Utrecht - Den 
Haag/Rotterdam. Omliggende woningen bevinden zich aan de overzijde van de Vleuten-
seweg/spoorlijn. Het betreft woningen aan de Galjoenstraat, de Barkasstraat en het Aak-
plein en ten noordoosten van de inrichting aan het Thomas a Kempisplantsoen. 

Overige nabijgelegen woningen bevinden zich aan de zuidzijde van de inrichting (wonin-
gen Spinozaplantsoen). 

Afbeelding 1 geeft een luchtfoto van de situatie, met geel omlijnd de inrichting van Dou-
we Egberts Nederland b.v.. Een plattegrond van de inrichting is gegeven in figuur 1. 

Afbeelding 1: Luchtfoto van de situatie 
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2.3. Bedrijfsactiviteiten 

De inrichting van DE is een koffiebranderij met bijbehorende kantoren ten behoeve van de 
productieondersteuning, verkoop en concernactiviteiten. Daarnaast zijn er laboratoria voor 
chemische/technische research, werkplaatsen en een technische dienst. 

Representatieve bedrijfssituatie 

De productie van koffie (branden) vindt gedurende 24 uur per etmaal plaats, waarbij in de 
dag- en avondperiode met alle 5 beschikbare branders wordt gewerkt. In de nachtperiode 
wordt er met maximaal 3 van de 5 branders gewerkt2.

De maalderij, de verpakkerij van vacuüm verpakte koffie en de Senseo-inpakkerij zijn 
continu in bedrijf. De maximale productiecapaciteit bedraagt 70.000 ton verpakt product 
(gebrande koffie) per jaar.  

Binnen de gehele inrichting zijn, inclusief kantoor- en ondersteunend personeel circa 
1.100 mensen werkzaam. De productiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden gedurende 24 
uur per dag, 7 dagen per week. 

De geluidemissie vanwege de inrichting wordt veroorzaakt door met name de branderij 
(FU 27), de verpakkerij/maalderij (FU 12) en de schoorsteen (FU 39). Daarnaast is er ge-
luidemissie vanwege bedrijfsverkeer en koelinstallaties en/of luchtbehandelingunits van 
ondersteunende diensten en kantoren. Dit is in hoofdzaak beperkt tot de dagperiode en in 
mindere mate de avond- en nachtperiode. 

Regelmatige afwijkingen van de representatieve bedrijfssituatie 

Het branden van koffie is een continu productieproces. Regelmatige afwijkingen (meer 
dan 12 dagen per jaar) ten opzichte van de representatieve bedrijfssituatie komen niet 
voor.

Niet-representatieve bedrijfssituatie (12 dagen-criterium) 

Als gevolg van bijvoorbeeld revisiewerkzaamheden of onvoorziene omstandigheden kan 
de situatie zich voordoen dat er noodzakelijkerwijs ook in de nachtperiode met 5 branders 
wordt gewerkt. Deze incidentele bedrijfssituatie zal zich naar verwachting niet meer dan 
12 dagen per jaar voordoen. 

2  Dagperiode 07.00  19.00 uur, avondperiode 19.00  23.00 uur en nachtperiode 23.00  07.00 uur. 
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2.4. Voorgaande onderzoeken 

In 2009 is de geluidemissie vanwege de inrichting in kaart gebracht, zijn geluidmetingen 
uitgevoerd en is het bestaande rekenmodel geactualiseerd. De resultaten van dat onderzoek 
zijn vastgelegd in rapport 6081367.R01a ‘Akoestisch onderzoek Douwe Egberts Neder-
land b.v.| Sara Lee te Utrecht - aanvraag revisievergunning’, d.d. 30-11-2009. 

In verband met de geprojecteerde uitbreiding van de inrichting met een silotoren voor ge-
brande koffiebonen is in 2011 een akoestische prognose opgesteld. De uitgangspunten en 
resultaten zijn vastgelegd in rapport 6111151.R01 ‘Akoestisch onderzoek Douwe Egberts 
Nederland b.v.| Sara Lee te Utrecht - Uitbreiding van de inrichting met een silotoren voor 
gebrande koffiebonen’, d.d. 13-7-2011. 

DE te Utrecht is voornemens het bestaande verpakkingsgebouw FU 12 uit te breiden met 
een nieuw, vijf bouwlagen hoge, verpakkingshal. In de nieuwbouw komen 4 verpakkings-
lijnen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd tegen de westzijde van gebouw FU 12. Voor de 
nieuwbouw is in juli 2013 een akoestische prognose opgesteld ten behoeve van de mel-
ding in het kader van het Activiteitenbesluit (notitie 6131127.N01, ‘Akoestisch onderzoek 
Douwe Egberts Nederland b.v. te Utrecht  Realisatie nieuwe verpakkingsruimte FU 12’, 
d.d. 11 juli 2013). 

2.5. Gerealiseerde en nog door te voeren wijzigingen 

Een volledige actualisatie van de geluidsituatie, inclusief het uitvoeren van geluidmetin-
gen, heeft voor het laatst plaats gevonden in 2009 (zie ook voorgaande paragraaf). Sinds-
dien is de silotoren voor gebrande koffiebonen gerealiseerd en in bedrijf genomen. Teke-
ningen van de gerealiseerde silotoren zijn gegeven in figuur 3. 

Verder is de bezoekersingang van de inrichting verplaatst naar de Keulsekade en zijn aan 
de Keulsekade parkeerplaatsen gerealiseerd. In totaal beschikt de inrichting daarmee over 
drie parkeerterreinen voor bezoekers en personeel, te weten: 

P-1 - parkeerdek,
P-2 - grote parkeerplaats aan de Vleutensevaart en 
P-3 - nabij bezoekersingang aan de Keulsekade. 

De bovengenoemde parkeerterreinen zijn weergegeven in figuur 1. Op het eigenlijke pro-
ductieterrein zelf vindt geen personenverkeer meer plaats (wel vrachtverkeer). Voor 
vrachtverkeer geldt dat dit de inrichting ongewijzigd bereikt en verlaat via de hoofdingang 
aan de Vleutensevaart. 

Overige doorgevoerde wijzigingen bestaan onder meer uit het plaatsen van 6 dakventilato-
ren op het lage dak van de senseo-inpakkerij in FU 27. De ingebruikname van een stoom-
ketelunit voor de afdeling R&D en het afbreken van een verouderde opslagloods voor ver-
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pakkingsmateriaal. Verder zijn de uitlaten van de doppencyclonen [bron 52 en 53] en de 
uitlaat van de stofafzuiging [bron 31] conform het vigerende maatwerkvoorschrift 3.3 
voorzien van nieuwe dempers. 

Nog te realiseren wijzigingen betreffen de uitbreiding van het verpakkingsgebouw FU 12, 
als beschreven in notitie 6131127.N01, alsmede de uitbreiding van gebouw FU 3. Gevel-
aanzichten van de voorgenomen uitbreiding van gebouw FU 3 zijn gegeven in figuur 2. 
De uitbreiding bestaat uit een aanbouw van circa 9 × 13 m en wordt in gebruik genomen 
als magazijn- en/of opslagruimte (geen relevante geluidemissie). Bovengenoemde uitbrei-
dingen zijn in voorliggend onderzoek als onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie 
meegenomen. 

Tot slot wordt voorzien in een toename van de afvoer van gereed product in de nachtperi-
ode. Een overzicht is gegeven in de volgende paragraaf. 

2.6. Bedrijfsverkeer 

De aanvoer van ruwe koffie en verpakkingsmaterialen en afvoer van gereed product vindt 
plaats met behulp van vrachtwagens. Koeriers- en servicediensten maken vooral gebruik 
van bestelwagens. Personeel en bezoekers komen in hoofdzaak met personenwagens, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de daartoe bestemde parkeergelegenheden P-1, P-2 en 
P-3 (zie figuur 1). 

Een overzicht van de te verwachten aantallen vracht-, bestel- en personenwagens is voor 
de bestaande en nieuwe bedrijfssituatie, bij een productiecapaciteit van 70.000 ton ge-
brande koffie op jaarbasis, gegeven in tabel 1. 

Tabel 1: Overzicht bedrijfsverkeer 
Omschrijving voertuigcategorie Aantal per periode 

Bestaand Nieuw 
dag avond nacht dag avond nacht 

Vrachtautoverkeer       
- aanvoer ruwe koffie 13 - 2 13 - 2 
- aanvoer verpakkingsmateriaal 9 - - 9 - - 
- afvoer gereed product 26 6 4 26 6 12 
- afval, diensten derden 6 - - 6 - - 

Bestelwagens       
- koeriersdiensten/servicediensten 25 - - - - - 

Personenwagens       
- terrein 130 80 40 - - - 
- parkeerdek P1 410 40 10 450 40 10 
- parkeerterrein P2 100 30 10 130 70 30 
- parkeerterrein P3 - - - 60 40 20 
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Toelichting tabel 1 

In de dag- en avondperiode wordt voor de afvoer van gereed product ongewijzigd gebruik 
gemaakt van reguliere vrachtwagens. Voor de afvoer in de nachtperiode wil de distribu-
teur geluidarme vrachtwagens inzetten van het type IVECO Stralis LNG of vergelijkbaar. 
Naast het feit dat deze vrachtwagens emissiearm zijn voor wat betreft de uitstoot van ver-
vuilende deeltjes (lucht-emissie voldoet aan Euro VI-norm) voldoet dit type vrachtwagen 
aan de geluidemissiegrenswaarden voor ‘Quiet TRUCK’ op basis van de Piek-Keur nor-
mering.  

Met de verhoogde afvoer in de nachtperiode vindt er in principe een verschuiving van het 
aantal verkeersbewegingen plaats van de dag- naar de nachtperiode. Vooralsnog dient er 
rekening mee te worden gehouden dat dit nog niet op alle productiedagen het geval is. 
Voor de dagperiode wordt derhalve ongewijzigd rekening gehouden met 26 transporten. 

Als aangegeven in voorgaande paragraaf vinden er in de aan te vragen situatie geen ver-
keersbewegingen van personenauto’s meer plaats op het terrein. Voor het interne transport 
tussen de verschillende productiegebouwen wordt verder gebruik gemaakt van een eigen 
vrachtwagen. 

De hierboven beschreven uitbreiding van het vrachtverkeer is in voorliggend onderzoek 
als onderdeel van de representatieve bedrijfssituatie meegenomen, die kan ingaan op het 
moment dat de melding is geaccepteerd door de gemeente. 

3. NORMSTELLING 

3.1. Maatwerkvoorschriften 

Vanaf 1 januari 2013 valt de voorheen vergunningplichtige inrichting van DE onder de 
werkingssfeer van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Voor de inrichting is in april 2013 een ‘Beschikking maatwerkvoorschriften’ afgegeven 
door B&W van de gemeente Utrecht [HZ_WABO-11-10147]. Aan de beschikking zijn 
geluidsvoorschriften verbonden. De geluidsvoorschriften zijn integraal weergegeven in 
bijlage 2. 

3.2. Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst 

Vanwege de ruimtelijke ontwikkelingen rond DE is op 7 februari 2006 een ‘Bestuurlijke 
Ontwikkel Overeenkomst’ door DE en de gemeente ondertekend, waarin de milieuaspec-
ten in relatie tot deze ruimtelijke ontwikkelingen zijn vastgelegd. 
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Uit de overeenkomst volgt dat het toelaatbaar equivalent geluidsniveau invallend op om-
liggende woningen c.q. geluidsgevoelige bestemmingen van derden ten hoogste 55 dB(A) 
bedraagt in de dagperiode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. 

3.3. Indirecte hinder 

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient te worden beoordeeld 
overeenkomstig de Circulaire van 29 februari 1996 ‘Beoordeling geluidhinder wegverkeer 
in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer’. In deze circulaire wordt geadvi-
seerd het geluid, veroorzaakt door verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg, 
te beoordelen op een wijze die nagenoeg overeenkomt met de wijze waarop verkeersla-
waai wordt beoordeeld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de etmaalwaarde van 
het bij de verkeersbewegingen behorende equivalente geluidsniveau (LAeq).

Bij vergunningverlening kan gebruik worden gemaakt van de bandbreedte tussen de voor-
keursgrenswaarde van 50 dB(A) en de maximale grenswaarde van 65 dB(A) op de gevels 
van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen. Een hogere waarde dan de voor-
keursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde kan worden toegestaan wanneer bronmaat-
regelen of maatregelen in de overdracht redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn. 

Wanneer de vergunningverlenende instantie een hogere waarde toestaat, dient te worden 
aangetoond dat de maximaal toelaatbare binnenwaarde van 35 dB(A) niet wordt over-
schreden, rekening houdend met de bestaande situatie. Dit zou kunnen betekenen dat bij 
een hogere waarde dan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) vanwege het verkeer van 
en naar de inrichting op de openbare weg de gevelgeluidwering van de betrokken wonin-
gen en andere geluidsgevoelige bestemmingen toereikend moet zijn om een binnenwaarde 
van 35 dB(A) te realiseren, uitgaande van de totale geluidsbelasting (inrichtingsverkeer en 
overig verkeer op de openbare weg). 

Maximale geluidsniveaus (LAmax) vanwege het bedrijfsverkeer over de openbare weg wor-
den niet beoordeeld. 

4. MEET- EN REKENVOORSCHRIFT 

De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van de 
‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ van 1999 (HMRI ’99, uitgave Samsom). 
De handleiding geeft technische procedures aan voor zowel de vergunningverlening en 
zonering in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh), als voor de vergunningverlening in 
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), het 
Activiteitenbesluit milieubeheer en gemeentelijke verordeningen. Bij de berekeningen is 
gebruik gemaakt van Module C / Methode II. 
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5. GELUIDMETINGEN 

5.1. Algemeen 

Ten behoeve van het actualiseren van het bestaande rekenmodel (controleren bestaande en 
inventariseren en meten van eventuele nieuwe bronnen) zijn op 10 juni 2013 geluidmetin-
gen uitgevoerd.

5.2. Meetapparatuur

Bij de geluidmetingen is gebruik gemaakt van de volgende apparatuur: 

sound level meter (class 1), 01dB, type Solo 01, serienummer 11293; 
voorversterker, 01dB, model PRE 21 S, serienummer 12006; 
rondom gevoelige microfoon, GRAS, MCE212, serienummer 45144. 

Voor en na de metingen is het gehele meetsysteem gekalibreerd met behulp van de vol-
gende akoestische ijkbron: 

calibrator met een constant signaal van 94 dB bij 1000 Hz (mic ½"), Precision  Acous-
tic Calibrator CAL 200, fabrikaat Larson & Davis, serienummer 4399. 

5.3. Meteo 

De geluidmetingen zijn uitgevoerd onder de volgende meteocondities: 

datum
tijd 
windrichting 
windsnelheid
bewolking 
temperatuur 
bodem

10 juni 2013 
11.00 - 16.00 uur 
noordnoordwest
3-4 m/s 
7 octa’s 
14 - 16 °C 
droog

5.4. Bedrijfssituatie 

De geluidmetingen zijn uitgevoerd onder representatieve bedrijfsomstandigheden bij regu-
liere productie. Specifiek ten behoeve van het uitvoeren van geluidmetingen is de stoom-
unit van de afdeling R&D (FU 28) in bedrijf gesteld. De nieuwe Stork-Air dakventilatoren 
(type MX 110) op het dak van de senseo-inpakkerij (FU 27) waren niet in bedrijf. De 
bronsterkte van de dakventilatoren [bronnen 180 t/m 185] is aan de hand van leveranciers-
gegevens vastgesteld en bedraagt LW  75 dB(A) per ventilator. 
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De resultaten van de geluidemissiemetingen alsmede de daarop gebaseerde bronsterktebe-
rekeningen zijn gegeven op de bladen 1 t/m 14 van bijlage 3. De bronnummering corres-
pondeert met de geluidsbronnen als opgenomen in het rekenmodel. 

Voor de nieuw toegevoegde bronnen ‘uitlaat filterrruimte’ [bron 483], ‘koeler R&D’ [bron 
484] en ‘stoomketel R&D’ [bron 485] geldt dat de bronsterkte is vastgesteld overeenkom-
stig de hybride methode II.10 waarbij meet- en rekenresultaten worden vergeleken en de 
bronsterkte op basis van de uitkomst van die vergelijking wordt vastgesteld. 

6. BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

Op grond van artikel 5.3 als aangegeven in het ‘Besluit omgevingsrecht’ (Bor) moet ervan 
worden uitgegaan dat in de inrichting de in aanmerking komende beste beschikbare tech-
nieken worden toegepast. Op grond hiervan vinden die technieken plaats die rekening 
houdend met de economische aspecten de grootst mogelijke reductie van nadelige gevol-
gen voor het milieu opleveren. Door DE is reeds een groot aantal geluidbeperkende maat-
regelen getroffen, overeenkomend met de beste beschikbare technieken (BBT). Onder-
staand volgt een overzicht. 

Algemeen 

Vrijwel alle akoestisch relevante uitlaten, luchtbehandelingkasten en ventilatieroosters 
binnen de inrichting zijn geluidgedempt uitgevoerd. Bij vervanging en/of plaatsing van 
installaties, wordt het aspect geluid nadrukkelijk in de beoordeling betrokken. 

Branderij

Voor de branderij (FU 27) betreft het onder meer de op het dak gesitueerde uitlaten van de 
ontsteeninstallaties en de aanwezige luchtbehandelingkasten. Verder is de geluidemissie 
via de gevels van de cycloonzolder gereduceerd met het plaatsen van achterzet-ramen en 
het toepassen van geluidgedempte ventilatie. Tot slot zijn de trekonderbrekers van de 
branders 1, 2, 3 en 5 voorzien van geluiddempers. 

Senseo

Bij de in het verleden gerealiseerde uitbreiding van de Senseo-productie is eveneens reke-
ning gehouden met het aspect geluid. Zo zijn onder meer de afzuigventilatoren van de 
vacuümpompenruimte en de ventilatieroosters in de gevels van de dakopbouw geluidge-
dempt uitgevoerd. 
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Maalderij/verpakkerij 

De luchtbehandelinginstallaties en ventilatiekasten op het dak van de gebouwen FU 12 
(verpakkerij) en FU 3 (werkplaats/magazijn) zijn geluidgedempt uitgevoerd. Ten behoeve 
van de klimatisering staan op het dak van FU 12 geluidsarme Trane Aquastream koelers 
opgesteld.

Voor de geprojecteerde uitbreiding van FU 12 geldt dat ter beperking van de geluidemis-
sie de pneumatische transportleidingen geluidgeïsoleerd worden uitgevoerd. De luchttoe-
voerroosters en luchtuitlaten van de luchtbehandelingseenheden worden geluidgedempt 
uitgevoerd (coulissendempers). De eenheden zelf staan inpandig opgesteld. De uitlaat van 
de stofafzuiging wordt voorzien van een demper. Voor de condensors wordt uitgegaan van 
een ‘low-noise’ uitvoering. Verder wordt de uitbreiding opgetrokken in met minerale wol 
geïsoleerde sandwichpanelen. 

Silotoren voor gebrande koffiebonen (FU 45) 

De nieuw gerealiseerde silotoren voor gebrande koffiebonen is voorzien van een geluids-
isolerende, minerale gevulde, sandwichbeplating met een geluidsiolatiewaarde van RW  
32 dB. Alle inpandige (pneumatische) transportleidingen zijn geluidgeïsoleerd uitgevoerd. 
De uitlaat voor transportlucht op het dak van de silotoren is voorzien van een coulissen-
demper.Ten behoeve van de stofafzuiging is een separate ruimte gerealiseerd (direct naast 
de schoorsteen). De ruimte is opgebouwd in dezelfde beplating als de silotoren. De uitlaat 
van de stofafzuiging is voorzien van een coulissendemper. 

Uitlaten roostgassen 

De uitlaten van de roostgassen vormen één van de bepalende geluidsbronnen bij de wo-
ningen aan de overzijde van de Vleutenseweg. Het aanbrengen van geluiddempers in de 
schoorstenen is echter niet mogelijk vanwege de aard van het proces. De luchtstroom in de 
schoorstenen bestaat afwisselend uit proceslucht en koude (winterperiode) buitenlucht via 
de trekonderbrekers. Eventueel in de schoorsteenkanalen aangebrachte geluiddempers 
zullen mede door condensatie snel vervuilen en daardoor niet functioneren. 
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Snipperpers

De snipperpers [bron 151] is conform BBT voorzien van een coulissedemper op de ont-
luchting / by-pass. Verder betreft het een grotendeels gesloten systeem, waarvan de bij-
drage wordt bepaald door de uitstraling via de wanden van de unit. Een verdere reductie 
van de geluidbijdrage is redelijkerwijs niet mogelijk3.

Overig 

In 2009 is geconstateerd dat de geluidbijdrage van de doppenafzuiging [bron 52 en 53, dak 
FU 27] en de uitlaat van de stofafzuiging van de opslagsilo [bron 31, dak FU 12] te hoog 
was. De betreffende uitlaten zijn inmiddels voorzien van nieuwe dempers. 

Specifiek voor de dempers van de doppenafzuiging geldt dat deze tamelijk snel vervuilen. 
In het onderhoudsprotocol is vastgelegd dat de dempers halfjaarlijks worden vervangen. 

De trekonderbreker behorende bij brander 4 [bron 68, dak FU 27] kan niet worden voor-
zien van een geluiddemper omdat hiervoor de benodigde ruimte ontbreekt. Met een bron-
sterkte van LW  90 dB(A) is de trekonderbreker met name in de nachtperiode een relevan-
te bron. Als aangegeven in hoofdstuk 2.2 wordt in de nachtperiode met maximaal drie 
branders gewerkt. Daarbij is een en ander organisatorisch zo ingepast dat brander 4 in de 
nachtperiode buiten bedrijf is. 

7. GELUIDSGEGEVENS 

7.1. Algemeen 

De geluidemissie vanwege de inrichting van DE is vastgelegd in een geactualiseerd akoes-
tisch rekenmodel. 

Met behulp van dit rekenmodel (zie hoofdstuk 8) worden de geluidsniveaus in de omge-
ving berekend. Bij de berekeningen is uitgegaan van de in dit hoofdstuk omschreven ge-
luidsbronnen en bedrijfstijden als representatieve bedrijfssituatie. De meetresultaten en 
toegepaste beste beschikbare technieken zoals in voorgaande hoofdstukken beschreven 
zijn als onderdeel van de representatieve situatie in het rekenmodel verwerkt. De ligging 
van de geluidsbronnen is weergegeven in de figuren 6 t/m 13. De figuren 14 en 15 geven 
een 3D-overzicht van het rekenmodel. 

3  Een verdergaande reductie kan worden bereikt door de unit volledig te omkasten of in een gebouw te plaatsen. Los 
van de technische uitvoerbaarheid c.q. beschikbare ruimte ter plaatse brengt dit onevenredig hoge kosten met zich 
mee die op voorhand niet als BBT kunnen worden aangemerkt. 
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7.2. Stationaire bronnen 

In tabel 2 t/m 6 is een overzicht gegeven van de binnen de inrichting aanwezige stationaire 
geluidsbronnen tezamen met de aangehouden bedrijfsduur in de dag-, avond- en nachtpe-
riode uitgedrukt in %. Hoofdstuk 7.3 geeft een toelichting op de maatgevende geluids-
bronnen.

Tabel 2: Gebouw FU 1 t/m FU 12 - Overzicht van de stationaire geluidsbronnen 
Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 

LW
in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage 

dag avond nacht 
Gebouw FU 1     
164 koelmachine op dak FU1 92 100% 50% -- 
165 rooster luchtbehandelingkast 87 100% 25% -- 
Gebouw FU 3   
286 compressor koelmachine TD 89 100% 50% -- 
401 t/m 402 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 1 66 100% 100% 100%
403 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 1 70 100% 100% 100%
404 FU3 - luchtin-/uitlaat LBK 2 77 100% 100% 100% 
Gebouw FU 9 
en FU 10 

     

19 stationaire vrachtwagen 91 100% 100% 12,5%
20 stationaire vrachtwagen+lossen 100 100% 100% 12,5%
39 en 42 demperopeningen VABU-koelers 73 100% 100% 100%
43 ventilator koeler VABU 82 100% 100% 100%
Gebouw FU 12     
31 stofafzuiging onderzijde silo 82 1 100% 100% 100%
32 t/m 33 uitlaatrooster ventilatie 65 100% 100% 100%
34 t/m 38 ruimte afzuiging molens 71 100% 100% 100%
45 uitblaas ruimteventilatie 88 100% 100% 100%
46 aanzuigrooster luchtbehandeling 77 100% 100% 100%
47 rooster luchtbehandeling 71 100% 100% 100%
48 rooster luchtbehandeling FU-12 76 100% 100% 100% 
49 uitlaat 90 100% 100% 100%
179 ramen inpakkerij noord-/west 78 100% 100% 100%
312 ventilatierooster met dakopbouw, FU-12 91 100% 100% 10% 
323 coulissedempers Senseo Power 80 100% 100% 100% 
405 t/m 408 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (zijvlak) 76 100% 50% 12,5%
409 t/m 410 FU12 - Trane Aquastream2 koeler (fans) 86 100% 50% 12,5%
411 t/m 412 FU12 - uitlaat onderzijde silo 80 100% 100% 100% 
413 FU12 - uitlaat onderzijde silo 74 100% 100% 100% 
      
Uitbreiding FU 12     
501 en 502 FU12 - inlaatrooster LBK (gedempt) 80 2 100% 100% 100% 
503 FU12 - uitlaat LBK (gedempt) 82 2 100% 100% 100% 
504 en 505 FU12 - condensor 'low noise' 86 2 100% 75% 50% 
506 FU12 - uitlaat stofafz./cyclonen (gedempt) 79 2 100% 100% 100% 
507 FU12 - uitlaten CV-installatie 70 2 100% 100% 100% 
508 en 509 FU12 - westgevel 4e verdieping 'cyclonen' 61 2 100% 100% 100% 
510 FU12 - zuidgevel 4e verdieping 'cyclonen' 61 2 100% 100% 100% 
511 en 512 FU12 - oostgevel 4e verdieping 'cyclonen' 60 2 100% 100% 100% 
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Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 
LW

in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage 

dag avond nacht 
513 FU12 - noordgevel 4e verdieping 'cyclonen' 60 2 100% 100% 100% 
514 en 515 FU12 - dakvlak 4e verdieping 'cyclonen' 61 2 100% 100% 100% 

1 Bronsterkte vastgesteld o.b.v. metingen d.d. 10 juni 2013 
2 Prognose, conform notitie 6131127.N01 

Tabel 3: Gebouw FU 13 t/m FU 14 - Overzicht van de stationaire geluidsbronnen 
Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 

LW
in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage 

dag avond nacht 
Gebouw FU 13     
21 t/m 22 roosters compressorruimte 85 100% 100% 100%
23 t/m 24 ramen compressorruimte b.g. 81 100% 100% 100%
25 rooster compressorruimte b.g. 84 100% 100% 100%
26 ramen compressorruimte b.g. 69 100% 100% 100%
27 ramen compressorruimte 1e verdieping 71 100% 100% 100%
Gebouw FU 14     
153 t/m 154 Carrier koelmachine 4 compressor 96 100% 50% -- 
155 Carrier koelmachine 5 compressor 97 100% 50% -- 
156 t/m 158 Carrier koelmachine, 8 x ventilatoren 90 100% 50% -- 
163 rooster luchtbehandelingkast 84 100% 50% -- 
414 t/m 415 FU14 - Carrier koelmachine 78 100% 50% -- 
416 t/m 421 FU14 - kunststof uitlaat 73 100% 100% 100% 

Tabel 4: Gebouw FU 27 - Overzicht van de stationaire geluidsbronnen 
Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 

LW
in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage 

dag avond nacht 
Gebouw FU 27 - branderij     
51 coulissedemper doppenpersen 68 1 100% 100% 100% 
52 en 53 uitlaat doppencycloon 75 1 100% 100% 50% 
54 uitlaat ventilatorruimte 82 1 100% 100% 100% 
55 t/m 57 en  
59 

uitlaat ontsteencycloon 1, 2, 3 en 5 80 100% 100% 75% 

58 uitlaat ontsteencycloon (4) 80 100% 100% -- 
60 t/m 62 en  
64 

uitlaat ontsteen transport 1, 2, 3 en 5 81 1 100% 100% 75% 

63 uitlaat ontsteen transport (4) 81 100% 100% -- 
65 trekonderbreker brander 1 74 1 100% 100% 75%
66 trekonderbreker brander 2 78 1 100% 100% 75%
67 trekonderbreker brander 3 81 100% 100% 75%
68 trekonderbreker brander 4 90 1 100% 100% -- 
69 trekonderbreker brander 5 83 1 100% 100% 75% 
71 t/m 72 rooster ketelhuis 85 100% 100% 100% 
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Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 
LW

in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage 

dag avond nacht 
75 en 77 
76 
83 t/m 85 en 87 
86 
88 

rooster branderkuil 3 en 5 
rooster branderkuil 4 
ramen/roosters naverbrander 
ramen/roosters naverbrander 
ramen naverbranderruimte 

86 
86 
76 
76 
64 

100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%

75% 
-

75% 
-

60% 
89 ramen naverbranderruimte 68 100% 100% 60%
92 t/m 96 ramen bordes cycloonzolder 78 100% 100% 60%
99 t/m 103 ramen cycloonzolder, 2e verd. 79 100% 100% 60%
139 t/m 141 uitlaten dak FU27 76 100% 100% 100% 
142 t/m 145 ventilatiekasten dak FU27 72 1 100% 100% 60%
148 uitlaat vacuümpomp FU27 96 100% 100% 100% 
167 ramen zuidgevel naverbrander 67 100% 100% 60%
168 t/m 170 ramen cycloonzolder zuidgevel 80 100% 100% 60%
285 dubbele ramen+demper blower 78 100% 100% 100%
287 t/m 288 afzuiging kast vacuümpomp 79 100% 100% 100%
289 t/m 290 afzuiging kast vacuümpomp 73 100% 100% 100%
291 t/m 294 uitlaat vacuümpomp 78 100% 100% 100%
295 t/m 297 raamstrook zuidgevel branderij 79 100% 100% 60% 
298 2 x afzuiging omkasting + 2 x vacuüm 86 100% 100% 100% 
299 t/m 300 raamstrook oostgevel branderij 79 100% 100% 60% 
      
Gebouw FU 27 - Senseo     
149 ventilatierooster in maaiveld 83 100% 100% 100%
173 t/m 178 raampartijen Senseo-inpakkerij 70 100% 100% 100%
172 ramen (met horrengaas) Senseo-inpakkerij  81 1, 3 100% 100% 100%
180 t/m 185 dakventilator StorkAir 75 4 100% 100% 100%
301 t/m 303 deuropening Senseo inpak 84 100% 100% -- 
309 geveluitstraling dakopbouw FU-27 75 100% 100% 100%
310 t/m 311 raampartijen Senseo-inpakkerij 70 100% 100% 100%
314 t/m 316 deuropening Senseo inpak 84 100% 100% -- 
317 t/m 318 raampartijen Senseo-inpakkerij 70 100% 100% 100%
319 overheaddeur Senseo inpak 79 100% 100% -- 
320 t/m 321 nieuwe roosters dakopbouw Senseo 70 100% 100% 100%
322 uitblaas ventilatoren dakopbouw Senseo 73 100% 100% 100%
      

1 Bronsterkte vastgesteld o.b.v. metingen d.d. 10 juni 2013
3 Lijnbron, de totale bronsterkte is verdeeld over de deelpuntbronnen 
4 Bronsterkte vastgesteld o.b.v. leveranciersgegevens
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Tabel 5: Gebouw FU 28 t/m FU 45 - Overzicht van de stationaire geluidsbronnen 
Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 

LW
in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage 

dag avond nacht 
Gebouw FU 28     
160 Carrier koelmachine, 4 x ventilatoren 89 50% 25% -- 
161 rooster luchtbehandelingkast 72 100% 25% -- 
162 rooster luchtbehandelingkast 73 100% 25% -- 
166 gevelrooster 78 100% 100% 100%
190 koelinstallatie research 80 100% 100% 100%
484 koeler R&D 78 1 100% 100% 100%
485 stoomketel R&D 95 1 100% -- -- 
      
Gebouw FU 32     
1 uitlaat algemene stofafzuiging 81 100% 100% 100%
2 en  4 dakafzuigventilator 78 100% 100% 100%
3 dakafzuigventilator 75 100% 100% 100%
5 t/m 8 geveluitstraling vierde verdieping 77 100% 100% 12,5%
9 t/m 12 geveluitstraling derde verdieping 68 100% 100% 12,5%
13 t/m 16 geveluitstraling tweede verdieping 69 100% 100% 12,5%
17 t/m 18 ramen b.g. 68 100% 100% 100%
      
Gebouw FU 38     
350 koeler Holding 83 100% 50% -- 
      
Gebouw FU 39     
106 en 108 t/m 
110 

uitlaat roostgassen 1, 2, 3, en 5 96 100% 100% 75% 

107 uitlaat 4 roostgassen 96 100% 100% -- 
111 t/m 114 geveluitstraling schoorsteen 72 100% 100% 60%
115 t/m 118 geveluitstraling schoorsteen 79 100% 100% 60%
119 t/m 122 geveluitstraling schoorsteen 74 100% 100% 60%
123 t/m 126 geveluitstraling schoorsteen 74 100% 100% 60%
127 t/m 130 geveluitstraling schoorsteen 72 100% 100% 60%
      
Gebouw FU 45 – silotoren gebrande koffiebonen     
470 t/m 473 gevels silotoren 74 1, 3 100% 100% 100% 
474 dakvlak silotoren 64 1, 3 100% 100% 100% 
475 daklicht silotoren 61 1 100% 100% 100% 
476 uitlaat transportlucht silotoren 63 1 100% 100% 100% 
477 dakkap Smits-Air 77 1 100% 100% 100% 
478 transportleidingen tussen FU27 en silotoren 92 1 100% 100% 100% 
479 en 480 kopgevels filterruimte 73 1, 3 100% 100% 100% 
481 zijgevel (noordwest) filterruimte 77 1, 3 100% 100% 100% 
482 dakvlak filterruimte 72 1, 3 100% 100% 100% 
483 uitlaat filterruimte 85 1 100% 100% 100% 

1 Bronsterkte vastgesteld o.b.v. metingen d.d. 10 juni 2013 (methode II.10 HMRI) 
3 Lijnbron, de totale bronsterkte is verdeeld over de deelpuntbronnen 
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Tabel 6: Overzicht van de overige ingevoerde stationaire geluidsbronnen ‘parkeren’ en ‘ove-
rig’

Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 
LW

in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage 

dag avond nacht 
Parkeergarage P1     
422 t/m 425 emissie kopse zijde parkeerdek 75 55% 25% 3,3%
426 t/m 433 emissie lange zijde parkeerdek 77 55% 25% 3,3%
434 t/m 435 emissie openingsvlak hellingbaan 77 55% 25% 3,3%
      
Overig     
151 snipperpersen 88 100% 100% 100% 
305 stikstofinstallatie, voorzijde 82 100% 100% 100%
306 stikstofinstallatie, zijdeuren 87 100% 100% 100%
307 stikstofinstallatie, aanzuig 85 100% 100% 100% 
308 stikstofinstallatie, uitblaas 69 100% 100% 100% 
450, 454 en 458 vriescontainer (compressor achterzijde) verwijderd -- -- --
451, 455 en 459 vriescontainer (koelvent. achterzijde) verwijderd -- -- --
452, 456 en 460 vriescontainer (compr. overige wanden) verwijderd -- -- --
453, 457 en 461 vriescontainer (koelvent. overige wanden) verwijderd -- -- --

7.3. Toelichting stationaire bronnen 

Koffieproductie - verpakkerij/maalderij (FU 12) 

De geluidsbronnen die zijn gerelateerd aan de verpakkerij/maalderij, inclusief de geprojec-
teerde uitbreiding, zijn zowel in de dag-, avond-, als nachtperiode continu in bedrijf.

De koelbehoefte van de koelers en condensors is in de avond- en nachtperiode lager dan 
overdag. In het rekenmodel is dit verdisconteerd in de bedrijfsduur. 

Koffieproductie - branderij (FU 27) 

De branderij heeft in totaal de beschikking over 5 branders. In de representatieve bedrijfs-
situatie wordt er geproduceerd met 5 branders in de dag- en avondperiode en met maxi-
maal 3 branders in de nachtperiode. Ter beperking van de geluidemissie is in de nachtpe-
riode brander 4 niet in bedrijf. Van de overige branders 1, 2, 3 en 5 is op voorhand niet aan 
te geven welke drie branders in de nachtperiode worden ingezet. 

De bronnen die direct gerelateerd zijn aan brander 4 zijn in de nachtperiode buiten bedrijf. 
Voor de overige branders en de specifiek bij de branders behorende geluidsbronnen be-
draagt het bedrijfsduurpercentage in de nachtperiode 75%. De bijbehorende bedrijfsduur-
correctieterm Cb bedraagt dan: Cb,nacht  10×log(0,75)  1,2 dB. Voor de geluidsbronnen 
die niet zozeer verbonden zijn aan de specifieke branders, maar wel gerelateerd zijn aan 
het roostproces in het algemeen bedraagt het bedrijfsduurpercentage in de nachtperiode 
(3/5)×100%  60% [Cb,nacht  2,2 dB]. 
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Inpakkerij Senseo (FU 27) 

De inpakkerij van Senseo koffiepads is zowel in de dag-, avond-, als nachtperiode continu 
in bedrijf. De binnen de inpakkerij aanwezige ruimte wordt maximaal benut ten behoeve 
van het productieproces. Door de vele installaties en machines inclusief bijbehorend lei-
dingwerk ontbreekt de ruimte voor een klimaatsysteem. Ten behoeve van de ventila-
tie/klimatisering kunnen ramen en/of deuren (voorzien van vliegengaas) gedurende de 
werkzaamheden zijn geopend. In de nachtperiode, met verminderde koelbehoefte, zijn de 
deuren gesloten. 

R&D (FU 28) 

Het gebruik van de stoomketel van de afdeling R&D [bron 485, LW  95 dB(A)] is beperkt 
tot de dagperiode. 

Silotoren (FU 32) 

Het lossen van ruwe koffie kan plaatsvinden in de periode vanaf 06.00 uur (maximaal 1 
uur in de nachtperiode). De geveluitstraling van gebouw FU 32 (silotoren) heeft derhalve 
een bedrijfsduurpercentage van 1/8 × 100%  12,5% in de nachtperiode [Cb,nacht  
9,0 dB]. 

Silotoren gebrande koffiebonen (FU 45) 

Op een aantal punten wijkt de nu gerealiseerde silotoren enigszins af van de oorspronke-
lijke prognose, rapport 6111151.R01. Zo is de toren circa 5 m lager en staat deze behou-
dens een enkele leidingdoorgang volledig los van gebouw FU 27.

De silotoren is voorzien van roostervloeren. Tussen de silo’s en de wanden van de toren is 
een ruimte, waardoor de overdracht via contactgeluid wordt beperkt. Vanwege de open 
structuur is er sprake van een min of meer diffuus geluidveld in de toren. Het gemiddelde 
binnenniveau bedraagt LP  84 dB(A). De toren is voorzien van een minerale wol geïso-
leerde sandwichbeplating (Hoesch Isorock, 100 mm) met een geluidsisolatiewaarde van 
RW  32 dB. De in de bronsterkteberekeningen (bijlage 3) gehanteerde isolatiewaarden 
zijn gebaseerd op meetgegevens van vergelijkbare panelen4. Rekening houdend met de 
invloed van naden en kieren is een kierterm in rekening gebracht van 40 dB.  

De silotoren voor gebrande koffiebonen en de bijbehorende stofafzuiging is gedurende 24 
uur per dag in bedrijf. De aan te houden bedrijfsduur bedraagt 100% in de dag-, avond- en 
nachtperiode. 

4  Het middels meting ter plaatse vaststellen van de geluidsisolatie bleek niet mogelijk in verband met het aanwezige 
stoorlawaai vanwege de overige bronnen binnen de inrichting alsmede omgevingslawaai van met name wegverkeer. 
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Bedrijfstijden koeling kantoren/research/magazijn/technische dienst 

Op het dak van de gebouwen FU 1, FU 3, FU 14, FU 28 en FU 38 bevinden zich een aan-
tal koelinstallaties ten behoeve van ruimten waar met name in de dagperiode en in mindere 
mate de avondperiode activiteiten en werkzaamheden worden uitgevoerd. Het bedrijfs-
duurpercentage van de koelers bedraagt respectievelijk 100%, 50% en 0% in de dag-, 
avond- en nachtperiode. 

Parkeergarage P1 

Naast de geluidemissie vanwege de rond en op het parkeerdek rijdende auto’s, wordt ook 
geluid geëmitteerd vanwege de onder het dek parkerende auto’s (hier parkeergarage ge-
noemd). Bij een in de parkeergarage rijdende personenauto, met een bronvermogen van 
LW  90 dB(A) bedraagt het binnenniveau bij benadering Lp  62 dB(A)5. De geluidemis-
sie via de open delen van de parkeergarage wordt gepresenteerd door de bronnen 422 t/m 
435. De aangehouden bedrijfsduur bedraagt 1 minuut per in-/ uitrijdende auto. 

Vriescontainers 

In het bestaande rekenmodel waren nog objecten en bronnen opgenomen voor op het ter-
rein geplaatste vriescontainers. Het betrof hier een tijdelijke situatie (proefopstelling). In-
middels zijn de vriescontainers verwijderd en geen onderdeel meer van de representatieve 
bedrijfssituatie. De objecten en bronnen zijn overeenkomstig uit het rekenmodel verwij-
derd.

7.4. Verkeersbewegingen 

Aantallen

Het in de representatieve bedrijfssituatie aan te houden aantal transporten is aangegeven in 
tabel 1 (zie hoofdstuk 2.6). Verder wordt rekening gehouden met een aantal van 20 interne 
transportbewegingen (pendel) in de dagperiode, 5 in de avondperiode en 2 in de nachtpe-
riode.

Bronsterkteniveaus

De representatieve bronsterkten vanwege rustig rijdende vrachtwagens, bestel- en perso-
nenauto’s (rijsnelheid circa 35 km/uur, motorgeluid bepalend ten opzichte van bandenge-
luid) bedragen gemiddeld: 

5  Bepaald met behulp van de formule van Sabine: Lp= LW 10 × log(As/4), waarin As= 1890 m2 (absorberend oppervlak, 
inclusief open zijden). 
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LW  102 dB(A) voor vrachtwagens; 
LW  94 dB(A) voor bestelauto’s en  
LW  90 dB(A) voor personenauto’s.  

De bovengenoemde (gemiddelde) waarden zijn gebaseerd op in 2009 uitgevoerde metin-
gen aan het bedrijfsverkeer rijdend naar en van de inrichting over de Vleutensevaart. De 
metingen zijn (reflectievrij) uitgevoerd ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen aan 
het Spinoza-plantsoen. Deze woningen bevinden zich op relatief korte afstand van zowel 
de Vleutensevaart als de in-/uitrit van de parkeergarage. De rijsnelheid ter plaatse is be-
perkt vanwege onder meer het nabijgelegen (verkeerslichtgeregelde) kruispunt. 

De vastgestelde bronsterkten komen overeen met de waarden zoals die ook zijn vastge-
steld voor het bedrijfsverkeer bij overige inrichtingen en zijn zowel toepasbaar voor het 
verkeer rijdend over het inrichtingsterrein als op de Vleutensevaart (ter hoogte van de wo-
ningen).

Quiet Trucks 

Als aangegeven in hoofdstuk 2.6 wil de distributeur voor de afvoer van gereed product in 
de nachtperiode geluidarme vrachtwagens inzetten. De vrachtwagens voldoen aan de ge-
luidemissiegrenswaarden voor ‘Quiet TRUCK’ op basis van de Piek-Keur normering. In 
de praktijk betekent dit dat het maximale geluidsniveau vanwege het aandrijfgeluid, geme-
ten conform een door TNO opgestelde gestandaardiseerde meetmethode, niet meer be-
draagt dan LAmax  72 dB(A) op een afstand van 7,5 m uit het hart van het voertuig. Deze 
waarde heeft onder meer betrekking op het langsrijden (20 km/uur), optrekken en afrem-
men. 

De norm van LAmax  72 dB(A) op een afstand van 7,5 m komt overeen met een maximale 
bronsterkte LWmax  97 dB(A). De aan te houden equivalente bronsterkte bij een rijsnel-
heid tot 20 km/uur is (ten minste) 1 tot 2 dB lager en bedraagt circa LW  96 dB(A). Voor 
een rijsnelheid van circa 30 km/uur (  gemiddelde rijsnelheid Vleutensevaart tot stoplicht) 
wordt een equivalente bronsterkte aangehouden van LW  98 dB(A). 

Heftrucks 

Voor het vervoer van verpakkingsmaterialen en overige laad- en losactiviteiten is op het 
buitenterrein rekening gehouden met een aantal heftruckbewegingen noordoostelijk van de 
senseo-inpakkerij. De equivalente bronsterkte [LW  97 dB(A), inclusief oppak-
ken/plaatsen materiaal] is bepaald op basis van representatieve metingen elders. 
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Rijroutes

De geschematiseerde rijroutes zijn gegeven in de figuren 12 en 13. De rijroutes zijn inge-
voerd middels mobiele bronnen (mb  mobiele bron). Iedere rijroute dan wel mobiele 
bron is opgesplitst in een aantal deelbronlocaties. De gemiddelde afstand tussen de ver-
schillende deelbronlocaties bedraagt 10 m. Aan de hand van de ingevoerde totale weg-
lengte, het aantal deelbronlocaties, de gemiddelde rijsnelheid en het totaal aantal rijbewe-
gingen wordt de bedrijfsduurcorrectieterm per bronlocatie bepaald. 

Bij de verdeling van de verkeersbewegingen over het terrein van de inrichting is rekening 
gehouden met de beschikbare parkeergelegenheid en de gevolgde rijroutes. Een overzicht 
van de ingevoerde mobiele bronnen is gegeven in tabel 7. 

Tabel 7: Overzicht van de ingevoerde mobiele geluidsbronnen 
Omschrijving mobiele bron en nummer Aantal rijbewegingen per 

periode 
Rijsnel-

heid  
[km/uur] 

Bron-
sterkte

LW
[dB(A)] 

dag avond nacht 

Vrachtautoverkeer      
mb-00 intern transport (pendel) 20 5 2 5 102
mb-01a vrachtverkeer gereed product aankomst 26 6 -- 5 102
mb-01b vrachtverkeer gereed product aankomst -- -- 12  96 
mb-02 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten 15 -- -- 5 102
mb-03 vrachtverkeer afval/diensten 12 -- -- 5 102
mb-04 vrachtverkeer verpakking 18 -- -- 5 102
mb-05a vrachtverkeer gereed product aankomst 26 6 -- 5 102
mb-05b vrachtverkeer gereed product aankomst -- -- 12  96 
mb-06 vrachtverkeer aanvoer ruwe koffie 26 -- 4 5 102
      
Bestelwagens      
mb-07 bestelwagens terrein 25 -- -- 10 94 

Personenauto’s      
mb-08 personenwagens P1 900 80 20 5 90
mb-09 personenwagens P1 66 -- -- 5 90
mb-10 personenwagens P1 834 80 20 10 90
mb-11 personenwagens P1 637 50 12 10 90
mb-12 personenwagens P1 176 10 2 5 90
mb-13 personenwagens P1 176 10 2 5 90
mb-14 personenwagens P1 285 30 8 10 90
mb-15 personenwagens P1 88 -- -- 10 90
mb-16 personenwagens P2 260 140 60 5 90
mb-17 personenwagens P2 130 70 30 10 90
mb-18 personenwagens P2 65 35 15 10 90
mb-19 personenwagens P3 60 40 20 10 90

Heftruck      
mb-20 heftruck terrein 30 20 15 5 97 



Rapport 6131127.R01c 25

Omschrijving mobiele bron en nummer Aantal rijbewegingen per 
periode 

Rijsnel-
heid  

[km/uur] 

Bron-
sterkte

LW
[dB(A)] 

dag avond nacht 

Indirecte hinder      
Indirect-1 vrachtverkeer 108 12 4 30 102 
Indirect-2 bestelwagens 50 -- -- 40 94 
Indirect-3 personenwagens P1 900 80 20 35 90 
Indirect-4 personenwagens P2+P3 380 220 100 40 90 
Indirect-5 vrachtverkeer (Quiet Trucks) -- -- 24 30 98 

7.5. Niet-relevante geluidsbronnen 

De equivalente bijdrage vanwege overige geluidsbronnen is gering en akoestisch verwaar-
loosbaar.

7.6. Maximale geluidsniveaus 

Maximale geluidsniveaus worden vooral veroorzaakt door transportbewegingen en laad- 
en losactiviteiten op het terrein van de inrichting. In het rekenmodel worden de optredende 
maximale geluidsniveaus (ongewijzigd) gepresenteerd door de bronnen: 

01-max t/m 07-max, LWmax  110 dB(A) voor optrekken/gas geven vrachtverkeer 
dag-, avond- en nachtperiode;   

08-max, LWmax  120 dB(A) voor lossen ruwe koffie (staal op staal 
containerbak) dag-, avond-en nachtperiode; 

09-max, LWmax  120 dB(A) voor laden/lossen ter hoogte van het mili-
euplein (staal op staal containerbak) alleen dagperio-
de;

10-max, LWmax  115 dB(A) voor laden vrachtwagens afvoer gereed 
product dag-, avond- en nachtperiode; 

11-max t/m 18-max LWmax  100 dB(A) voor dichtslaan autoportier dag-, avond- 
en nachtperiode. 

7.7. Incidentele bedrijfssituatie 

Tijdens de incidentele bedrijfssituatie zijn er in de nachtperiode 5 branders in bedrijf. De 
bedrijfsduur van de stationaire bronnen van de productiegebouwen FU 12 (verpakke-
rij/maalderij), FU 27 (branderij) en FU 39 (schoorsteen) is dan in de nachtperiode verge-
lijkbaar aan deze als gegeven voor de avondperiode. 
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8. REKENMODEL 

8.1. Algemeen 

Het bestaande rekenmodel is geactualiseerd en aangepast. Daarbij is gebruik gemaakt van 
het rekenprogramma Geomilieu, versie V2.40. Een overzicht van het akoestisch rekenmo-
del met de ligging van de objecten, bodemvlakken en rekenpunten is gegeven in de figu-
ren 4 en 5. De ligging van de ingevoerde geluidsbronnen is weergegeven in de figuren 6 
t/m 13. De figuren 14 en 15 geven 3D-aanzichten van het rekenmodel. 

8.2. Geluidsbronnen 

Een overzicht van de in het rekenmodel ingevoerde geluidsbronnen met coördinaten, 
hoogten en octaafbandspectra is gegeven in bijlage 4. De bronsterkteberekeningen zijn 
voor nieuw toegevoegde en gewijzigde bronnen gegeven in bijlage 3.

De geluidemissie vanwege de toegevoegde/gewijzigde bronnen ‘ramen Senseo-inpakkerij’
[bron 172], ‘gevels en dak silotoren gebrande koffiebonen’ [bronnen 470 t/m 474] en ‘ge-
vels en dak filterruimte’ [bronnen 479 t/m 482] wordt gerepresenteerd door lijnbronnen, 
waarbij per lijnbron de totale bronsterkte over een aantal deelbronnen is verdeeld. Een 
overzicht is gegeven in bijlage 4.2. 

8.3. Objecten

Een overzicht van alle in het rekenmodel opgenomen objecten is met coördinaten, hoog-
ten, reflectiecoëfficiënten en bodemfactoren gegeven in bijlage 5. Voor het niet-gede-
finieerde bodemgebied is een bodemfactor B  0,2 (grotendeels reflecterend) aangehou-
den. Absorberende groenstroken e.d. zijn ingevoerd met een bodemfactor B  1,0 (absor-
berend).

Het talud van de Vleutenseweg en naastgelegen spoordijk is ongewijzigd gemodelleerd 
middels het invoeren van maaiveldlijnen (hoogtelijnen). De maaiveldhoogte ter plaatse 
van de inrichting is aangehouden als nulniveau. 

8.4. Rekenpunten

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend op: 

rekenpunt 01 t/m 12, gelegen ter plaatse van de omliggende woningen; 
vergunningpunten A t/m F als aangegeven in de vigerende maatwerkvoorschriften.  

Alle rekenpunten liggen op een waarneemhoogte ho  +5,0 m boven het maaiveldniveau 
ter plaatse. 
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Ter controle van het gehanteerde rekenmodel zijn aanvullend de rekenpunten mp-01 t/m 
mp-05 ingevoerd op het terrein van de inrichting (zie figuur 5). De locatie van de reken-
punten komt overeen met de meetlocaties d.d. 10 juni 2013. 

8.5. Beoordelingsgrootheden 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

In de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai’ van 1999 wordt als beoordelings-
grootheid het ‘langtijdgemiddelde beoordelingsniveau’ LAr,LT in dB(A) gehanteerd. Deze 
grootheid is gebaseerd op het equivalente geluidsniveau LAeq,T waarbij rekening wordt 
gehouden met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden 
van de inrichting, alsmede het karakter van het geluid (impulsachtig, tonaal, muziek) en de 
meteocorrectie. 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor elke beoordelingsperiode  
(dag-, avond- of nachtperiode) bepaald uit de energetische sommatie van de deelbeoorde-
lingsniveaus LAri,LT voor de verschillende bedrijfstoestanden. Het deelbeoordelingsniveau 
LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode en voor elke verschillende be-
drijfstoestand bepaald uit: 

LAri,LT  LAeqi,LT + Kx

waarin: LAeqi,LT = het langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau voor elke afzonderlijke bedrijfstoestand; 
 Kx = een toeslag voor tonaal geluid (K1 = 5 dB) of impulsgeluid (K2 = 5 dB). 

Wanneer op het beoordelingspunt binnen het totaal aanwezige geluidsniveau, vanwege de 
inrichting, geluid met een duidelijk muziekkarakter wordt waargenomen, wordt op het 
langtijdgemiddelde deelgeluidsniveau vanwege de betreffende bedrijfstoestand een toeslag 
berekend van K3  10 dB (muziekcorrectie). 

Het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT wordt bepaald uit het A-gewogen ge-
standaardiseerde immissieniveau: 

LAeqi,LT  Li - Cb - Cm - Cg

waarin: Li = het gestandaardiseerde immissieniveau; 
 Cb = de bedrijfsduurcorrectieterm; 
 Cm = de meteocorrectieterm; 
 Cg = de gevelcorrectieterm.

Het gestandaardiseerde immissieniveau Li wordt voor iedere geluidsbron afzonderlijk op 
de rekenpunten vastgesteld met behulp van het akoestisch rekenmodel. Aangezien er in-
vallende geluidsniveaus zijn berekend, is de gevelcorrectieterm Cg  0. 
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Voor de inrichting van DE te Utrecht geldt dat de toeslagen K1, K2 of K3 niet van toepas-
sing zijn. Er is sprake van één bedrijfstoestand. De berekende equivalente geluidsniveaus 
komen overeen met het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau. 

Maximaal geluidsniveau 

De beoordeling van kortstondig voorkomende geluiden vindt plaats aan de hand van het 
maximale A-gewogen geluidsniveau LAmax. Het maximale geluidsniveau is de hoogste 
aflezing in de meterstand “fast” verminderd met de meteocorrectieterm Cm.

9. BEREKENINGSRESULTATEN 

9.1. Verificatie rekenmodel 

In bijlage 6.1 is een overzicht gegeven van de berekende en gemeten geluidsniveaus op de 
controlepunten mp-01 t/m mp-05 (zie ook figuur 5). De berekeningsresultaten hebben be-
trekking op de bijdrage vanwege de stationaire geluidsbronnen, exclusief de bijdrage van-
wege over het terrein rijdend bedrijfsverkeer. Uit de resultaten volgt dat, met uitzondering 
van meetpunt mp-03, de gemeten en berekende geluidsniveaus binnen een marge van 0,5 
dB overeenstemmen. 

Voor meetpunt mp-03 geldt dat er tijdens de metingen sprake was van enig stoorlawaai 
vanwege wegverkeer op afstand, met als gevolg een 1 tot 2 dB verhoogde meetwaarde. 
Zonder deze bijdrage komen de gemeten en berekende waarde binnen een marge van 0,2 
tot 0,8 dB overeen. 

Geconcludeerd wordt dat het rekenmodel een betrouwbaar beeld geeft van de feitelijke 
situatie. 

9.2. Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 

Representatieve bedrijfssituatie 

In bijlage 6.2 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoorde-
lingsniveaus LAr,LT invallend op de rekenpunten. In de berekeningen is uitgegaan van de 
geluidsgegevens en bedrijfstijden als omschreven in hoofdstuk 7 voor de representatieve 
bedrijfssituatie. Een samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 8. In bijlage 6.3 
t/m 6.6 is voor een aantal rekenpunten een overzicht gegeven van de afzonderlijke deelbij-
dragen per bron. 
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Tabel 8: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) [afgerond op hele dB(A)’s] 
met tussen (..) de grenswaarden volgens de vigerende maatwerkvoorschriften 

Rekenpunt  
en omschrijving 1

Waarneem-
hoogte [m] 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
LAr,LT in dB(A) 

  dagperiode avondperiode nachtperiode 
01 A woning Galjoenstraat 5 47 46 44 
02 A woning Aakplein 5 49 48 45 
03 A woning Aakplein 5 50 49 45 
04 A woning Galjoenstraat 5 47 46 42 
05 A woning T. a Kempisplantsoen 5 50 48 45 
06 A woning T. a Kempisplantsoen 5 49 47 43 
07 A woning T. a Kempisplantsoen 5 46 45 41 
08 A woning T. a Kempisplantsoen 5 35 32 28 
09 A woning Spinozaplantsoen 5 47 45 42 
10 A woning Spinozaplantsoen 5 50 47 42 
11 A woning Spinozaplantsoen 5 52 49 42 
12 A woning Spinozaplantsoen 5 50 48 43 
    
A A fietspad Vleutenseweg - noord 5 59 (60) 58 (58) 55 (55) 
B A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5 58 (58) 56 (57) 52 (52) 
C A fietspad Vleutenseweg - oost 5 53 (54) 51 (52) 48 (48) 
D A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5 48 (48) 47 (47) 43 (43) 
E A Keulsekade 5 50 (50) 48 (48) 44 (48) 
F A Spinozaplantsoen 5 52 (52) 49 (49) 42 (42) 

1 Een overzicht met de ligging van de rekenpunten is weergegeven in figuur 4. 

Bespreking resultaten 

Uit de resultaten volgt dat in de representatieve bedrijfssituatie wordt voldaan aan de vige-
rende maatwerkvoorschriften. 

Ter plaatse van de omliggende woningen wordt voldaan aan de op grond van de bestuur-
lijke ontwikkelovereenkomst toelaatbare waarde van ten hoogste 55 dB(A) in de dagperi-
ode, 50 dB(A) in de avondperiode en 45 dB(A) in de nachtperiode. 

Incidentele bedrijfssituatie 

Voor de incidentele bedrijfssituatie (bijvoorbeeld tijdens revisiewerkzaamheden of on-
voorziene omstandigheden) geldt dat er in de nachtperiode 5 branders gelijktijdig in be-
drijf zijn. De te verwachten geluidsniveaus invallend op de omliggende woningen zijn dan 
vergelijkbaar aan deze als berekend voor de avondperiode. Aan de grenswaarden als aan-
gegeven in voorschrift 3.5 van de maatwerkvoorschriften kan worden voldaan. 

Deze incidentele bedrijfssituatie zal zich naar verwachting niet meer dan 12 dagen per jaar 
voordoen.
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9.3. Maximale geluidsniveaus 

Bijlage 7 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidsniveaus invallend op de 
rekenpunten. De berekeningsresultaten zijn samengevat in tabel 9. 

Tabel 9: Maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) [afgerond op hele dB(A)’s] met tussen (..) 
de grenswaarden volgens de vigerende maatwerkvoorschriften 

Rekenpunt  
en omschrijving 1

Waarneem-
hoogte [m] 

Maximale geluidsniveaus 
LAmax in dB(A) 

  dagperiode avondperiode nachtperiode 
01 A woning Galjoenstraat 5 52 (61) 52 (60) 52 (60) 
02 A woning Aakplein 5 49 (61) 49 (60) 49 (60) 
03 A woning Aakplein 5 50 (61) 48 (60) 48 (60) 
04 A woning Galjoenstraat 5 47 (61) 45 (60) 45 (60) 
05 A woning T. a Kempisplantsoen 5 60 (61) 60 (60) 60 (60) 
06 A woning T. a Kempisplantsoen 5 58 (61) 56 (60) 56 (60) 
07 A woning T. a Kempisplantsoen 5 53 (61) 47 (60) 47 (60) 
08 A woning T. a Kempisplantsoen 5 47 (61) 47 (60) 47 (60) 
09 A woning Spinozaplantsoen 5 61 (61) 49 (60) 49 (60) 
10 A woning Spinozaplantsoen 5 61 (61) 54 (60) 54 (60) 
11 A woning Spinozaplantsoen 5 58 (61) 58 (60) 58 (60) 
12 A woning Spinozaplantsoen 5 57 (61) 57 (60) 57 (60) 

1 Een overzicht met de ligging van de rekenpunten is gegeven in figuur 4. 

Bespreking resultaten 

De maximale geluidsniveaus zijn onveranderd. Aan de grenswaarden volgens de vigeren-
de maatwerkvoorschriften wordt voldaan. 

9.4. Indirecte hinder 

De geluidemissie vanwege het bedrijfsverkeer rijdend over de Vleutensevaart van en naar 
de inrichting wordt gepresenteerd door de mobiele bronnen Indirect-1 t/m Indirect-5. De 
ligging van de mobiele bronnen is weergegeven in figuur 13. 

Een overzicht van de berekende equivalente geluidsniveaus invallend op de omliggende 
woningen is gegeven in bijlage 8. De berekende geluidsbelasting is ongewijzigd ten op-
zichte van de situatie in 2009 en bedraagt 53 dB(A) etmaalwaarde invallend op rekenpunt 
09 [woningen Spinozaplantsoen]. 

De woningen aan het Spinozaplantsoen zijn in hoofdzaak opgetrokken in metselwerk. 
Zonder aanvullende berekeningen/metingen kan worden gesteld dat de bestaande gevel-
geluidwering circa 20 dB(A) bedraagt (uitgaande van genormeerde ventilatie) zodat aan 
het vereiste binnenniveau van 35 dB(A) kan worden voldaan. 
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Figuur 14

3D-overzicht van het rekenmodel

- bovenste afbeelding: gezien vanuit zuidoostelijke richting

- onderste afbeelding: gezien vanuit noordwestelijke richting

Industrielawaai - IL, [Douwe Egberts Nederland B.V. - mei 2014 - actualisatie - 6131127R01b] , Geomilieu V2.40
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Figuur 15

3D-overzicht van het rekenmodel

- bovenste afbeelding: gezien vanuit zuidwestelijke richting

- onderste afbeelding: gezien vanuit noordoostelijke richting

Industrielawaai - IL, [Douwe Egberts Nederland B.V. - mei 2014 - actualisatie - 6131127R01b] , Geomilieu V2.40



BIJLAGEN 



Bijlage 1 

BEGRIPPEN

Decibel A, afgekort dB(A): een maat voor de sterkte van geluid, zoals het door de mens wordt waargenomen, ten 
opzichte van een referentiedruk van 20  Pa. 

Equivalent geluidsniveau LAeq,T in dB(A): het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter plaatse, 
in de loop van een bepaalde periode optredende geluid. 

Gestandaardiseerd immissieniveau Li in dB(A): het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoe
stand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld. 

Immissierelevante bronsterkte LWR in dB(A): het geluidvermogensniveau van een denkbeeldige bron, gelegen in het 
centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluiddrukniveaus veroorzaakt 
als de werkelijke geluidsbron. 

Langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi,LT in dB(A): equivalent A gewogen geluidsniveau over een specifieke 
beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een immissiepunt, bij een meteoraamgemiddel
de geluidsoverdracht, zo nodig gecorrigeerd voor de gevelreflectie. 

Langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau LAri,LT in dB(A): equivalent A gewogen geluidsniveau over een 
specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig 
gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A): energetische sommatie van de langtijdgemiddelde 
deelbeoordelingsniveaus.

Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau vanwege het industrieterrein Letmaal in dB(A):  de hoogste van de 
volgende drie waarden: 

LAr,LT over de dagperiode; 
LAr,LT over de avondperiode + 5; 
LAr,LT over de nachtperiode + 10. 

Europese dosismaat Lden in dB: eengetalswaarde, uitgedrukt in dB, voor het A gewogen energetisch gemiddelde van 
het (jaar)gemiddelde geluidsniveau over de dagperiode, de avondperiode + 5 dB en de nachtperiode + 10 dB.

Dagperiode: de beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur. 

Avondperiode: de beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur. 

Nachtperiode: de beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur. 

Maximaal geluidsniveau (piekgeluidsniveau) LAmax in dB(A): het maximaal te meten A gewogen geluidsniveau, 
meterstand “fast” gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

Immissiepunt: de plaats waarop het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau wordt bepaald. 

Representatieve bedrijfssituatie: toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend 
zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode. 

Bedrijfstoestand: toestand van een inrichting, die relevant is voor te verrichten metingen. 

Meteoraam: de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele geluidoverdracht plaatsvindt. 

Stoorgeluid: het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen dan die waarvan 
het geluidsniveau wordt bepaald. 

Zone: een rond een industrieterrein gelegen gebied, waarbuiten een bepaalde geluidsbelasting vanwege dit terrein niet 
wordt overschreden. 
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.1Ingevoerde puntbronnen (equivalent)

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping
1 uitlaat algemene stofafzuiging     133921,10     456603,80      0,00    35,50   0,00 360,00 Nee Nee
2 dakafzuigventilator     133934,89     456599,47      0,00    34,30   0,00 360,00 Nee Nee
3 dakafzuigventilator     133932,59     456603,81      0,00    34,30   0,00 360,00 Nee Nee
4 dakafzuigventilator     133930,24     456608,23      0,00    34,30   0,00 360,00 Nee Nee
5 geveluitstraling vierde verd.     133921,96     456598,33      0,00    30,30   0,00 360,00 Nee Nee

6 geveluitstraling vierde verd.     133933,32     456596,23      0,00    30,30   0,00 360,00 Nee Nee
7 geveluitstraling vierde verd.     133938,54     456606,91      0,00    30,30   0,00 360,00 Nee Nee
8 geveluitstraling vierde verd.     133926,69     456608,68      0,00    30,30   0,00 360,00 Nee Nee
9 geveluitstraling derde verd.     133921,96     456598,33      0,00    23,80   0,00 360,00 Nee Nee
10 geveluitstraling derde verd.     133933,33     456596,23      0,00    23,80   0,00 360,00 Nee Nee

11 geveluitstraling derde verd.     133938,54     456606,91      0,00    23,80   0,00 360,00 Nee Nee
12 geveluitstraling derde verd.     133926,70     456608,68      0,00    23,80   0,00 360,00 Nee Nee
13 geveluitstraling tweede verd.     133921,96     456598,33      0,00    17,30   0,00 360,00 Nee Nee
14 geveluitstraling tweede verd.     133933,33     456596,23      0,00    17,30   0,00 360,00 Nee Nee
15 geveluitstraling tweede verd.     133938,54     456606,91      0,00    17,30   0,00 360,00 Nee Nee

16 geveluitstraling tweede verd.     133926,70     456608,68      0,00    17,30   0,00 360,00 Nee Nee
17 ramen b.g.     133937,56     456598,40      0,00     4,00   0,00 360,00 Nee Nee
18 ramen b.g.     133930,98     456610,88      0,00     4,00   0,00 360,00 Nee Nee
19 stationaire vrachtwagen     133908,67     456605,94      0,00     3,00   0,00 360,00 Nee Nee
20 stationaire vrachtwagen+lossen     133908,67     456605,94      0,00     3,00   0,00 360,00 Nee Nee

21 roosters compressorruimte     133956,26     456568,75      0,00     5,00   0,00 360,00 Nee Nee
22 roosters compressorruimte     133946,51     456563,52      0,00     5,00   0,00 360,00 Nee Nee
23 ramen compressorruimte b.g.     133956,26     456568,75      0,00     5,00   0,00 360,00 Nee Nee
24 ramen compressorruimte b.g.     133946,51     456563,52      0,00     5,00   0,00 360,00 Nee Nee
25 rooster compressorruimte b.g.     133943,24     456573,97      0,00     1,50   0,00 360,00 Nee Nee

26 ramen compressorruimte b.g.     133949,31     456577,22      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
27 ramen compressorruimte 1e vrd.     133949,31     456577,22      0,00     4,00   0,00 360,00 Nee Nee
31 stofafzuiging onderzijde silo     133961,64     456580,00      0,00    16,50   0,00 360,00 Nee Nee
32 uitlaatrooster ventilatie     133963,83     456593,10      0,00    16,50   0,00 360,00 Nee Nee
33 uitlaatrooster ventilatie     133971,93     456572,62      0,00    16,50   0,00 360,00 Nee Nee

34 ruimte afzuiging molens     133994,89     456531,49      0,00    17,00   0,00 360,00 Nee Nee
35 ruimte afzuiging molens     133996,58     456532,37      0,00    17,00   0,00 360,00 Nee Nee
36 ruimte afzuiging molens     134002,56     456535,58      0,00    17,00   0,00 360,00 Nee Nee
37 ruimte afzuiging molens     134004,55     456536,70      0,00    17,00   0,00 360,00 Nee Nee
38 ruimte afzuiging molens     134007,90     456538,42      0,00    17,00   0,00 360,00 Nee Nee

39 demperopeningen VABU koelers     133922,54     456574,92      9,00     1,50   0,00 360,00 Nee Nee
42 demperopeningen VABU koelers     133921,58     456576,85      9,00     1,50   0,00 360,00 Nee Nee
43 ventilator koeler VABU     133922,02     456575,87      9,00     2,10   0,00 360,00 Nee Nee
45 uitblaas ruimteventilatie     133950,84     456591,14      0,00    10,50   0,00 360,00 Nee Nee
46 aanzuigroosterluchtbehandeling     133967,65     456573,66      0,00    14,00   0,00 360,00 Nee Nee

47 rooster luchtbehandeling     133976,46     456578,58      0,00    12,50   0,00 360,00 Nee Nee
48 rooster luchtbehandeling FU 12     133968,39     456593,56      0,00    12,50   0,00 360,00 Nee Nee
49 uitlaat     133988,66     456523,19      0,00    11,50   0,00 360,00 Nee Nee
51 koelissendemper doppenpersen     134051,02     456557,13      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
52 uitlaat doppencycloon     134052,71     456554,56      0,00    25,90   0,00 360,00 Nee Nee

53 uitlaat doppencycloon     134053,46     456553,22      0,00    25,90   0,00 360,00 Nee Nee
54 uitlaat ventilatorruimte     134053,25     456552,19      0,00    27,30   0,00 360,00 Nee Nee
55 uitlaat ontsteencycloon (1)     134021,60     456550,13      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
56 uitlaat ontsteencycloon (2)     134025,82     456552,35      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
57 uitlaat ontsteencycloon (3     134031,68     456555,61      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee

58 uitlaat ontsteencycloon (4)     134038,59     456559,24      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
59 uitlaat ontsteencycloon (5)     134045,51     456562,95      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
60 uitlaat ontsteen aftransport (1)     134022,72     456551,38      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
61 uitlaat ontsteen aftransport (2)     134030,01     456554,96      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
62 uitlaat ontsteen aftransport (3)     134036,55     456558,71      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee

63 uitlaat ontsteen aftransport (4)     134043,31     456562,44      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
64 uitlaat ontsteen aftransport (5)     134049,82     456566,44      0,00    24,80   0,00 360,00 Nee Nee
65 trekonderbreker brander 1     134016,40     456558,26      0,00    24,30   0,00 360,00 Nee Nee
66 trekonderbreker brander 2     134023,38     456562,19      0,00    25,80   0,00 360,00 Nee Nee
67 trekonderbreker brander 3     134030,26     456565,76      0,00    24,30   0,00 360,00 Nee Nee

68 trekonderbreker brander 4     134041,97     456569,74      0,00    24,30   0,00 360,00 Nee Nee
69 trekonderbreker brander 5     134046,94     456573,21      0,00    25,80   0,00 360,00 Nee Nee
71 rooster ketelhuis     134006,04     456548,51      0,00    20,80   0,00 360,00 Nee Nee
72 rooster ketelhuis     134007,25     456553,81      0,00    20,80   0,00 360,00 Nee Nee
75 rooster branderkuil 3 gemeten     134028,96     456565,55      0,00     4,10   0,00 360,00 Nee Nee

76 rooster branderkuil 4 gemeten     134035,61     456569,16      0,00     4,10   0,00 360,00 Nee Nee
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Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
1   64,70   73,50   74,90   74,30   73,80   71,10   70,60   65,20   59,20   81,32 100,000 100,000 100,000
2   45,50   56,40   60,90   69,50   73,10   74,20   72,70   70,90   67,10   79,70 100,000 100,000 100,000
3   37,50   61,70   56,80   66,90   65,60   68,60   66,20   66,90   65,30   74,80 100,000 100,000 100,000
4   45,50   56,40   60,90   69,50   73,10   74,20   72,70   70,90   67,10   79,70 100,000 100,000 100,000
5   49,40   73,00   66,20   64,70   70,10   68,50   62,60   63,80   61,70   77,00 100,000 100,000  12,589

6   49,40   73,00   66,20   64,70   70,10   68,50   62,60   63,80   61,70   77,00 100,000 100,000  12,589
7   49,40   73,00   66,20   64,70   70,10   68,50   62,60   63,80   61,70   77,00 100,000 100,000  12,589
8   49,40   73,00   66,20   64,70   70,10   68,50   62,60   63,80   61,70   77,00 100,000 100,000  12,589
9   46,90   58,40   60,80   60,00   62,70   57,80   53,00   55,10   51,40   67,83 100,000 100,000  12,589
10   46,90   58,40   60,80   60,00   62,70   57,80   53,00   55,10   51,40   67,83 100,000 100,000  12,589

11   46,90   58,40   60,80   60,00   62,70   57,80   53,00   55,10   51,40   67,83 100,000 100,000  12,589
12   46,90   58,40   60,80   60,00   62,70   57,80   53,00   55,10   51,40   67,83 100,000 100,000  12,589
13   50,50   58,10   60,70   61,60   64,80   59,90   55,70   56,90   56,00   69,36 100,000 100,000  12,589
14   50,50   58,10   60,70   61,60   64,80   59,90   55,70   56,90   56,00   69,36 100,000 100,000  12,589
15   50,50   58,10   60,70   61,60   64,80   59,90   55,70   56,90   56,00   69,36 100,000 100,000  12,589

16   50,50   58,10   60,70   61,60   64,80   59,90   55,70   56,90   56,00   69,36 100,000 100,000  12,589
17   43,60   48,20   53,40   56,30   53,30   52,30   55,50   64,70   63,00   68,07 100,000 100,000 100,000
18   43,60   48,20   53,40   56,30   53,30   52,30   55,50   64,70   63,00   68,07 100,000 100,000 100,000
19   48,20   62,90   71,10   78,40   84,00   85,90   85,30   81,50   73,00   90,88 100,000 100,000  12,589
20   49,60   64,80   70,90   81,10   85,30   89,00   92,20   96,70   92,30   99,69 100,000 100,000  12,589

21   55,30   77,90   76,00   78,00   80,00   75,00   70,40   59,70   45,60   84,89 100,000 100,000 100,000
22   55,30   77,90   76,00   78,00   80,00   75,00   70,40   59,70   45,60   84,89 100,000 100,000 100,000
23   37,40   73,00   71,70   67,70   74,80   71,20   70,30   71,60   69,10   80,69 100,000 100,000 100,000
24   37,40   73,00   71,70   67,70   74,80   71,20   70,30   71,60   69,10   80,69 100,000 100,000 100,000
25   33,90   55,60   58,60   61,10   67,00   70,70   79,70   80,90   76,40   84,46 100,000 100,000 100,000

26   35,30   53,90   52,70   53,30   52,40   51,40   63,60   65,40   62,50   69,29 100,000 100,000 100,000
27   35,70   66,30   60,20   56,50   56,70   54,10   64,30   65,00   62,00   71,44 100,000 100,000 100,000
31   53,30   63,50   65,80   67,90   76,20   77,50   72,70   70,90   65,00   81,60 100,000 100,000 100,000
32   44,20   49,10   52,70   60,90   61,00   56,20   52,40   47,50   38,30   65,36 100,000 100,000 100,000
33   44,20   49,10   52,70   60,90   61,00   56,20   52,40   47,50   38,30   65,36 100,000 100,000 100,000

34   51,30   59,50   61,70   61,70   62,00   65,70   64,40   56,00   47,90   70,97 100,000 100,000 100,000
35   51,30   59,50   61,70   61,70   62,00   65,70   64,40   56,00   47,90   70,97 100,000 100,000 100,000
36   51,30   59,50   61,70   61,70   62,00   65,70   64,40   56,00   47,90   70,97 100,000 100,000 100,000
37   51,30   59,50   61,70   61,70   62,00   65,70   64,40   56,00   47,90   70,97 100,000 100,000 100,000
38   51,30   59,50   61,70   61,70   62,00   65,70   64,40   56,00   47,90   70,97 100,000 100,000 100,000

39   46,80   63,80   66,40   61,00   65,10   65,00   67,10   57,20   50,30   73,06 100,000 100,000 100,000
42   46,80   63,80   66,40   61,00   65,10   65,00   67,10   57,20   50,30   73,06 100,000 100,000 100,000
43   39,20   53,90   62,50   70,90   74,50   75,70   78,80   71,40   67,90   82,44 100,000 100,000 100,000
45   61,10   71,80   79,40   76,70   82,60   83,10   79,40   75,30   69,40   88,24 100,000 100,000 100,000
46   50,70   59,60   62,60   71,40   73,70   70,10   65,70   56,80   50,20   77,37 100,000 100,000 100,000

47   38,20   53,50   58,00   63,00   64,90   66,00   60,80   54,80   43,90   70,59 100,000 100,000 100,000
48   38,60   50,80   57,40   62,20   72,40   70,00   67,50   61,60   48,80   75,67 100,000 100,000 100,000
49   55,60   71,70   76,90   83,00   83,00   85,60   82,90   77,30   66,10   90,33 100,000 100,000 100,000
51   43,00   50,90   62,50   63,80   57,70   55,80   56,30   46,60   36,30   67,61 100,000 100,000 100,000
52   49,50   60,40   62,50   66,20   72,50   66,50   64,90   58,80   53,20   75,24 100,000 100,000  50,003

53   49,50   60,40   62,50   66,20   72,50   66,50   64,90   58,80   53,20   75,24 100,000 100,000  50,003
54   43,40   59,50   66,10   69,60   79,70   74,00   70,00   63,60   53,70   81,62 100,000 100,000 100,000
55   48,00   64,20   74,00   68,80   74,00   73,90   67,50   56,10   44,60   79,60 100,000 100,000  74,989
56   48,00   64,20   74,00   68,80   74,00   73,90   67,50   56,10   44,60   79,60 100,000 100,000  74,989
57   48,00   64,20   74,00   68,80   74,00   73,90   67,50   56,10   44,60   79,60 100,000 100,000  74,989

58   48,00   64,20   74,00   68,80   74,00   73,90   67,50   56,10   44,60   79,60 100,000 100,000
59   48,00   64,20   74,00   68,80   74,00   73,90   67,50   56,10   44,60   79,60 100,000 100,000  74,989
60   53,20   64,40   70,70   73,00   75,40   74,70   71,00   62,10   50,40   80,54 100,000 100,000  74,989
61   53,20   64,40   70,70   73,00   75,40   74,70   71,00   62,10   50,40   80,54 100,000 100,000  74,989
62   53,20   64,40   70,70   73,00   75,40   74,70   71,00   62,10   50,40   80,54 100,000 100,000  74,989

63   53,20   64,40   70,70   73,00   75,40   74,70   71,00   62,10   50,40   80,54 100,000 100,000
64   54,20   63,70   65,70   73,80   74,40   74,30   73,60   65,00   56,60   80,46 100,000 100,000  74,989
65   57,30   64,10   67,30   64,50   66,20   66,60   67,40   62,50   49,50   74,38 100,000 100,000  74,989
66   50,90   67,30   71,30   70,00   71,10   70,90   69,90   63,30   54,40   78,22 100,000 100,000  74,989
67   51,10   62,70   66,10   70,10   74,90   76,80   73,90   68,10   60,80   81,05 100,000 100,000  74,989

68   54,40   67,30   72,90   75,00   82,30   86,80   84,10   66,70   60,40   89,86 100,000 100,000
69   55,90   71,50   78,30   74,50   75,20   74,00   72,90   66,10   54,20   82,84 100,000 100,000  74,989
71   45,00   61,00   66,70   70,70   74,90   79,20   79,90   76,80   67,60   84,52 100,000 100,000 100,000
72   45,00   61,00   66,70   70,70   74,90   79,20   79,90   76,80   67,60   84,52 100,000 100,000 100,000
75   58,10   63,50   68,40   76,40   79,90   81,90   77,00   71,90   70,10   85,82 100,000 100,000  74,989

76   58,10   63,50   68,40   76,40   79,90   81,90   77,00   71,90   70,10   85,82 100,000 100,000
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Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping
77 rooster branderkuil 5 gemeten     134042,36     456572,80      0,00     4,10   0,00 360,00 Nee Nee
85 ramen/roosters naverbrander     134028,96     456565,55      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee
86 ramen/roosters naverbrander     134035,61     456569,16      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee
87 ramen/roosters naverbrander     134042,36     456572,80      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee
88 ramen naverbranderruimte     134048,32     456570,65      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee

89 ramen naverbranderruimte     134052,82     456562,34      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee
92 ramen bordes cycloonzolder     134028,96     456565,55      0,00    16,70   0,00 360,00 Nee Nee
93 ramen bordes cycloonzolder     134035,61     456569,16      0,00    16,70   0,00 360,00 Nee Nee
94 ramen bordes cycloonzolder     134042,36     456572,80      0,00    16,70   0,00 360,00 Nee Nee
95 ramen bordes cycloonzolder     134048,32     456570,65      0,00    16,70   0,00 360,00 Nee Nee

96 ramen bordes cycloonzolder     134052,82     456562,34      0,00    16,70   0,00 360,00 Nee Nee
99 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134028,96     456565,55      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee
100 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134035,61     456569,16      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee
101 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134042,36     456572,80      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee
102 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134048,32     456570,65      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee

103 ramen cycloonzolder, 2e verd.     134052,82     456562,34      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee
106 uitlaat 1 roostgassen     134035,25     456574,83      0,00    64,50   0,00 360,00 Nee Nee
107 uitlaat 4 roostgassen     134036,34     456577,23      0,00    64,50   0,00 360,00 Nee Nee
108 uitlaat 3 roostgassen     134034,55     456576,22      0,00    64,50   0,00 360,00 Nee Nee
109 uitlaat 2 roostgassen     134037,09     456575,83      0,00    64,50   0,00 360,00 Nee Nee

110 uitlaat 5 roostgassen     134038,18     456578,21      0,00    64,50   0,00 360,00 Nee Nee
111 geveluitstraling schoorsteen     134035,82     456578,17      0,00    14,00   0,00 360,00 Nee Nee
112 geveluitstraling schoorsteen     134037,67     456574,73      0,00    14,00   0,00 360,00 Nee Nee
113 geveluitstraling schoorsteen     134033,96     456575,02      0,00    14,00   0,00 360,00 Nee Nee
114 geveluitstraling schoorsteen     134039,48     456577,94      0,00    14,00   0,00 360,00 Nee Nee

115 geveluitstraling schoorsteen     134035,82     456578,17      0,00    26,70   0,00 360,00 Nee Nee
116 geveluitstraling schoorsteen     134037,67     456574,73      0,00    26,70   0,00 360,00 Nee Nee
117 geveluitstraling schoorsteen     134033,96     456575,02      0,00    26,70   0,00 360,00 Nee Nee
118 geveluitstraling schoorsteen     134039,48     456577,94      0,00    26,70   0,00 360,00 Nee Nee
119 geveluitstraling schoorsteen     134035,82     456578,17      0,00    36,70   0,00 360,00 Nee Nee

120 geveluitstraling schoorsteen     134037,67     456574,73      0,00    36,70   0,00 360,00 Nee Nee
121 geveluitstraling schoorsteen     134033,96     456575,02      0,00    36,70   0,00 360,00 Nee Nee
122 geveluitstraling schoorsteen     134039,48     456577,94      0,00    36,70   0,00 360,00 Nee Nee
123 geveluitstraling schoorsteen     134035,82     456578,17      0,00    46,70   0,00 360,00 Nee Nee
124 geveluitstraling schoorsteen     134037,67     456574,73      0,00    46,70   0,00 360,00 Nee Nee

125 geveluitstraling schoorsteen     134033,96     456575,02      0,00    46,70   0,00 360,00 Nee Nee
126 geveluitstraling schoorsteen     134039,48     456577,94      0,00    46,70   0,00 360,00 Nee Nee
127 geveluitstraling schoorsteen     134035,82     456578,17      0,00    56,70   0,00 360,00 Nee Nee
128 geveluitstraling schoorsteen     134037,67     456574,73      0,00    56,70   0,00 360,00 Nee Nee
129 geveluitstraling schoorsteen     134033,96     456575,02      0,00    56,70   0,00 360,00 Nee Nee

130 geveluitstraling schoorsteen     134039,48     456577,94      0,00    56,70   0,00 360,00 Nee Nee
139 uitlaat dak FU27     134007,99     456547,47      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
140 uitlaat dak FU27     134006,92     456549,43      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
141 uitlaat dak FU27     134005,02     456551,80      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
142 ventilatiekasten dak FU27     134022,66     456545,06      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee

143 ventilatiekasten dak FU27     134036,39     456552,31      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
144 ventilatiekasten dak FU27     134043,29     456555,95      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
145 ventilatiekasten dak FU27     134050,32     456559,37      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
148 uitlaat vacuumpomp FU27     134046,71     456553,52      0,00     7,00   0,00 360,00 Nee Nee
149 ventilatierooster in maaiveld     134029,16     456532,36      0,00     0,10   0,00 360,00 Nee Nee

151 snipperpersen     134065,08     456533,32      0,00     5,00   0,00 360,00 Nee Nee
153 Carrier koelmachine, 4 compr.     134048,79     456514,21      0,00    18,00   0,00 360,00 Nee Nee
154 Carrier koelmachine, 4 compr.     134045,12     456512,01      0,00    18,00   0,00 360,00 Nee Nee
155 Carrier koelmachine, 5 compr.     134048,20     456506,71      0,00    18,00   0,00 360,00 Nee Nee
156 Carrier koelmachine, 8 x vent.     134049,67     456515,63      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee

157 Carrier koelmachine, 8 x vent.     134046,00     456513,43      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee
158 Carrier koelmachine, 8 x vent.     134049,08     456508,13      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee
160 Carrier koelmachine, 4 x vent.     134084,51     456498,51      0,00    22,80   0,00 360,00 Nee Nee
161 rooster luchtbehandelingskast     134090,41     456477,64      0,00    21,80   0,00 360,00 Nee Nee
162 rooster luchtbehandelingskast     134088,72     456478,32      0,00    21,80   0,00 360,00 Nee Nee

163 rooster luchtbehandelingskast     134014,87     456474,25      0,00    19,50   0,00 360,00 Nee Nee
164 koelmachine op dak FU1     133910,82     456535,93      0,00    10,50   0,00 360,00 Nee Nee
165 rooster luchtbehandelingskast     133917,37     456533,81      0,00    10,50   0,00 360,00 Nee Nee
166 gevelrooster     134105,97     456472,65      0,00     4,00   0,00 360,00 Nee Nee
167 ramen zuidgevel naverbrander     134045,91     456553,09      0,00    20,50   0,00 360,00 Nee Nee

168 ramen cycloonzolder zuidgevel     134022,09     456540,22      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.1Ingevoerde puntbronnen (equivalent)

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
77   58,10   63,50   68,40   76,40   79,90   81,90   77,00   71,90   70,10   85,82 100,000 100,000  74,989
85   44,80   65,00   60,40   66,30   71,90   68,90   64,80   62,90   57,70   75,72 100,000 100,000  74,989
86   44,80   65,00   60,40   66,30   71,90   68,90   64,80   62,90   57,70   75,72 100,000 100,000
87   44,80   65,00   60,40   66,30   71,90   68,90   64,80   62,90   57,70   75,72 100,000 100,000  74,989
88   43,80   59,50   51,50   54,00   58,30   52,90   50,00   50,00   44,80   63,82 100,000 100,000  60,256

89   40,80   46,40   46,30   49,30   54,30   56,40   60,50   64,60   63,40   68,50 100,000 100,000  60,256
92   44,10   62,50   69,10   70,90   64,50   60,70   65,90   71,30   73,40   78,16 100,000 100,000  60,256
93   44,10   62,50   69,10   70,90   64,50   60,70   65,90   71,30   73,40   78,16 100,000 100,000
94   44,10   62,50   69,10   70,90   64,50   60,70   65,90   71,30   73,40   78,16 100,000 100,000  60,256
95   44,10   62,50   69,10   70,90   64,50   60,70   65,90   71,30   73,40   78,16 100,000 100,000  60,256

96   44,10   62,50   69,10   70,90   64,50   60,70   65,90   71,30   73,40   78,16 100,000 100,000  60,256
99   46,10   65,60   71,40   73,30   64,90   56,00   59,90   68,90   73,90   78,79 100,000 100,000  60,256
100   46,10   65,60   71,40   73,30   64,90   56,00   59,90   68,90   73,90   78,79 100,000 100,000
101   46,10   65,60   71,40   73,30   64,90   56,00   59,90   68,90   73,90   78,79 100,000 100,000  60,256
102   46,10   65,60   71,40   73,30   64,90   56,00   59,90   68,90   73,90   78,79 100,000 100,000  60,256

103   46,10   65,60   71,40   73,30   64,90   56,00   59,90   68,90   73,90   78,79 100,000 100,000  60,256
106   65,00   72,80   79,50   87,70   92,40   91,40   85,30   77,00   65,70   96,24 100,000 100,000  74,989
107   65,00   72,80   79,50   87,70   92,40   91,40   85,30   77,00   65,70   96,24 100,000 100,000
108   65,00   72,80   79,50   87,70   92,40   91,40   85,30   77,00   65,70   96,24 100,000 100,000  74,989
109   65,00   72,80   79,50   87,70   92,40   91,40   85,30   77,00   65,70   96,24 100,000 100,000  74,989

110   65,00   72,80   79,50   87,70   92,40   91,40   85,30   77,00   65,70   96,24 100,000 100,000  74,989
111   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256
112   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256
113   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256
114   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256

115   54,70   68,10   69,70   74,10   73,20   71,80   61,40   53,10   49,10   79,00 100,000 100,000  60,256
116   54,70   68,10   69,70   74,10   73,20   71,80   61,40   53,10   49,10   79,00 100,000 100,000  60,256
117   54,70   68,10   69,70   74,10   73,20   71,80   61,40   53,10   49,10   79,00 100,000 100,000  60,256
118   54,70   68,10   69,70   74,10   73,20   71,80   61,40   53,10   49,10   79,00 100,000 100,000  60,256
119   44,90   62,60   62,10   67,20   70,00   68,70   59,50   45,30   39,60   74,32 100,000 100,000  60,256

120   44,90   62,60   62,10   67,20   70,00   68,70   59,50   45,30   39,60   74,32 100,000 100,000  60,256
121   44,90   62,60   62,10   67,20   70,00   68,70   59,50   45,30   39,60   74,32 100,000 100,000  60,256
122   44,90   62,60   62,10   67,20   70,00   68,70   59,50   45,30   39,60   74,32 100,000 100,000  60,256
123   43,60   61,10   60,40   66,90   69,80   68,60   60,30   42,00   38,00   74,01 100,000 100,000  60,256
124   43,60   61,10   60,40   66,90   69,80   68,60   60,30   42,00   38,00   74,01 100,000 100,000  60,256

125   43,60   61,10   60,40   66,90   69,80   68,60   60,30   42,00   38,00   74,01 100,000 100,000  60,256
126   43,60   61,10   60,40   66,90   69,80   68,60   60,30   42,00   38,00   74,01 100,000 100,000  60,256
127   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256
128   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256
129   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256

130   46,20   62,00   63,30   68,80   66,10   62,30   47,40   42,50   35,20   72,35 100,000 100,000  60,256
139   45,80   57,00   64,30   71,60   69,90   66,80   64,40   57,90   47,90   75,52 100,000 100,000 100,000
140   45,80   57,00   64,30   71,60   69,90   66,80   64,40   57,90   47,90   75,52 100,000 100,000 100,000
141   45,80   57,00   64,30   71,60   69,90   66,80   64,40   57,90   47,90   75,52 100,000 100,000 100,000
142   51,10   59,10   61,40   63,20   65,60   65,80   64,70   55,00   46,60   71,81 100,000 100,000  60,256

143   51,10   59,10   61,40   63,20   65,60   65,80   64,70   55,00   46,60   71,81 100,000 100,000  60,256
144   51,10   59,10   61,40   63,20   65,60   65,80   64,70   55,00   46,60   71,81 100,000 100,000  60,256
145   51,10   59,10   61,40   63,20   65,60   65,80   64,70   55,00   46,60   71,81 100,000 100,000  60,256
148   58,90   64,70   74,40   90,80   92,20   84,50   87,30   75,70   68,00   95,75 100,000 100,000 100,000
149   51,70   58,90   69,40   71,30   79,30   78,00   71,10   62,20   50,60   82,69 100,000 100,000 100,000

151   51,90   62,20   74,90   81,50   86,10   77,40   74,00   66,90   55,60   88,24 100,000 100,000 100,000
153   44,60   70,90   78,90   84,70   89,20   92,60   88,40   80,20   81,20   95,98 100,000  50,003
154   44,60   70,90   78,90   84,70   89,20   92,60   88,40   80,20   81,20   95,98 100,000  50,003
155   45,60   71,90   79,90   85,70   90,20   93,60   89,40   81,20   82,20   96,98 100,000  50,003
156   38,70   60,90   79,10   81,80   83,60   85,20   80,40   71,60   63,70   89,64 100,000  50,003

157   38,70   60,90   79,10   81,80   83,60   85,20   80,40   71,60   63,70   89,64 100,000  50,003
158   38,70   60,90   79,10   81,80   83,60   85,20   80,40   71,60   63,70   89,64 100,000  50,003
160   54,60   67,20   74,90   81,00   83,00   84,00   81,60   75,50   72,50   89,09 100,000  50,003
161   40,00   51,30   58,30   65,70   67,70   67,40   60,40   54,50   49,80   72,40 100,000  50,003
162   41,60   57,30   58,70   68,00   67,90   68,00   62,50   55,20   49,40   73,48 100,000  50,003

163   46,60   63,70   66,80   76,40   79,10   78,20   75,00   64,70   58,40   83,68 100,000  50,003
164   52,90   69,80   75,40   80,80   87,90   86,50   83,90   77,60   69,50   91,87 100,000  50,003
165   51,30   57,00   67,60   80,50   80,80   83,40   77,30   67,60   58,00   87,14 100,000  25,119
166   42,00   56,40   58,50   67,50   73,80   73,30   66,30   63,60   54,80   77,71 100,000 100,000 100,000
167   40,90   51,30   47,80   48,50   49,80   52,90   58,60   63,40   62,80   67,31 100,000 100,000  60,256

168   42,10   55,20   66,80   70,20   73,10   73,10   72,50   72,70   68,60   80,00 100,000 100,000  60,256
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.1Ingevoerde puntbronnen (equivalent)

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping
169 ramen cycloonzolder zuidgevel     134030,02     456544,51      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee
170 ramen cycloonzolder zuidgevel     134037,87     456548,77      0,00    13,10   0,00 360,00 Nee Nee
173 raampartijen Senseo inpakkerij     134052,67     456578,46      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
174 raampartijen Senseo inpakkerij     134093,28     456590,86      0,00     2,80   0,00 360,00 Ja Nee
175 raampartijen Senseo inpakkerij     134099,84     456578,76      0,00     2,80   0,00 360,00 Ja Nee

176 raampartijen Senseo inpakkerij     134065,25     456553,15      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
177 raampartijen Senseo inpakkerij     134046,42     456542,93      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
178 raampartijen Senseo inpakkerij     134034,95     456536,74      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
179 ramen inpakkerij noord /west     133959,89     456600,14      0,00     3,00   0,00 360,00 Nee Nee
180 dakventilator StorkAir MX 100D     134024,54     456536,47      0,00     4,80   0,00 360,00 Nee Nee

181 dakventilator StorkAir MX 100D     134032,09     456540,55      0,00     4,80   0,00 360,00 Nee Nee
182 dakventilator StorkAir MX 100D     134039,69     456544,63      0,00     4,80   0,00 360,00 Nee Nee
183 dakventilator StorkAir MX 100D     134046,29     456548,21      0,00     4,80   0,00 360,00 Nee Nee
184 dakventilator StorkAir MX 100D     134059,87     456555,76      0,00     4,80   0,00 360,00 Nee Nee
185 dakventilator StorkAir MX 100D     134066,47     456559,33      0,00     4,80   0,00 360,00 Nee Nee

190 koelinstallatie research     134092,68     456498,60      0,00     1,50   0,00 360,00 Nee Nee
285 dubbele ramen+demper blowerr.     134010,96     456555,83      0,00    16,70   0,00 360,00 Nee Nee
286 compressor koelmachine TD     134016,94     456590,56      0,00     9,20   0,00 360,00 Nee Nee
287 afzuiging kast vacuumpomp     134047,16     456553,80      0,00     5,50   0,00 360,00 Nee Nee
288 afzuiging kast vacuumpomp     134042,89     456551,49      0,00     5,50   0,00 360,00 Nee Nee

289 afzuiging kast vacuumpomp     134036,75     456548,16      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
290 afzuiging kast vacuumpomp     134018,64     456538,36      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
291 uitlaat vacuumpomp     134047,43     456553,91      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
292 uitlaat vacuumpomp     134043,12     456551,64      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
293 uitlaat vacuumpomp     134036,99     456548,29      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee

294 uitlaat vacuumpomp     134018,87     456538,50      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
295 raamstrook zuidgevel branderij     134022,09     456540,22      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
296 raamstrook zuidgevel branderij     134030,02     456544,51      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
297 raamstrook zuidgevel branderij     134037,87     456548,77      0,00     8,00   0,00 360,00 Nee Nee
298 2xafzuiging omkasting+2xvacuum     134049,38     456568,70      0,00     6,00   0,00 360,00 Nee Nee

299 raamstrook oostgevel branderij     134048,02     456571,21      0,00     6,00   0,00 360,00 Nee Nee
300 raamstrook oostgevel branderij     134054,55     456559,14      0,00     6,00   0,00 360,00 Nee Nee
301 deuropening Senseo inpak     134068,17     456554,73      0,00     2,50   0,00 360,00 Nee Nee
302 deuropening Senseo inpak     134071,06     456556,30      0,00     2,50   0,00 360,00 Nee Nee
303 deuropening Senseo inpak     134091,71     456593,75      0,00     2,50   0,00 360,00 Ja Nee

305 stikstofinstallatie, voorzijde     134086,39     456553,90      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
306 stikstofinstallatie, zijdeuren     134088,80     456552,82      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
307 stikstofinstallatie, aanzuig     134086,91     456553,30      0,00     3,30   0,00 360,00 Nee Nee
308 stikstofinstallatie, uitblaas     134088,21     456550,62      0,00     3,30   0,00 360,00 Nee Nee
309 geveluitstraling dakopbouw FU 27     134079,17     456575,50      0,00     6,00   0,00 360,00 Nee Ja

310 raampartijen Senseo inpakkerij     134066,16     456585,78      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
311 raampartijen Senseo inpakkerij     134078,35     456560,25      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
312 ventilatierooster met dakopbouw, FU 12     133977,38     456564,07      0,00    19,60   0,00 360,00 Nee Nee
314 deuropening Senseo inpak     134075,14     456558,51      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
315 deuropening Senseo inpak     134084,66     456563,67      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee

316 deuropening Senseo inpak     134094,18     456568,84      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
317 raampartijen Senseo inpakkerij     134086,72     456564,79      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
318 raampartijen Senseo inpakkerij     134096,28     456569,98      0,00     2,80   0,00 360,00 Nee Nee
319 overhead deur Senseo inpak     134101,91     456575,35      0,00     3,00   0,00 360,00 Ja Nee
320 nieuwe roosters dakopbouw Senseo     134090,36     456579,19      4,50     3,00   0,00 360,00 Nee Nee

321 nieuwe roosters dakopbouw Senseo     134085,81     456587,61      4,50     3,00   0,00 360,00 Nee Nee
322 uitblaas ventilatoren dakopbouw Senseo     134071,34     456563,92      4,50     3,00   0,00 360,00 Nee Nee
323 koelisssendempers Senseo Power     133962,21     456571,96      9,50     1,50   0,00 360,00 Nee Nee
350 nieuwe koeler Holding     134035,70     456333,22     25,30     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
401 FU3  luchtin /uitlaat LBK 1     134015,47     456586,97      0,00     9,00   0,00 360,00 Nee Nee

402 FU3  luchtin /uitlaat LBK 1     134014,22     456586,37      0,00     9,00   0,00 360,00 Nee Nee
403 FU3  luchtin /uitlaat LBK 1     134014,21     456587,80      0,00     9,90   0,00 360,00 Nee Nee
404 FU3  luchtin /uitlaat LBK 2     133999,26     456579,41      0,00     9,50   0,00 360,00 Nee Nee
405 FU12  Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133983,20     456574,48      0,00    10,50   0,00 360,00 Nee Nee
406 FU12  Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133981,79     456576,89      0,00    10,50   0,00 360,00 Nee Nee

407 FU12  Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133981,42     456577,57      0,00    11,00   0,00 360,00 Nee Nee
408 FU12  Trane Aquastream2 koeler (zijvlak)     133979,96     456580,25      0,00    11,00   0,00 360,00 Nee Nee
409 FU12  Trane Aquastream2 koeler (fans)     133982,52     456575,63      0,00    11,40   0,00 360,00 Nee Nee
410 FU12  Trane Aquastream2 koeler (fans)     133980,71     456578,95      0,00    11,90   0,00 360,00 Nee Nee
411 FU12  uitlaat 'hoedje' onderzijde silo     133963,98     456575,93      0,00    17,20   0,00 360,00 Nee Nee

412 FU12  uitlaat 'hoedje' onderzijde silo     133960,74     456574,33      0,00    17,20   0,00 360,00 Nee Nee
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.1Ingevoerde puntbronnen (equivalent)

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
169   42,10   55,20   66,80   70,20   73,10   73,10   72,50   72,70   68,60   80,00 100,000 100,000  60,256
170   42,10   55,20   66,80   70,20   73,10   73,10   72,50   72,70   68,60   80,00 100,000 100,000  60,256
173   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
174   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
175   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000

176   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
177   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
178   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
179   47,60   53,00   57,80   63,90   68,40   70,00   70,20   72,10   69,70   77,50 100,000 100,000 100,000
180   35,50   48,70   58,80   68,30   69,70   69,90   66,10   59,90   50,80   75,03 100,000 100,000 100,000

181   35,50   48,70   58,80   68,30   69,70   69,90   66,10   59,90   50,80   75,03 100,000 100,000 100,000
182   35,50   48,70   58,80   68,30   69,70   69,90   66,10   59,90   50,80   75,03 100,000 100,000 100,000
183   35,50   48,70   58,80   68,30   69,70   69,90   66,10   59,90   50,80   75,03 100,000 100,000 100,000
184   35,50   48,70   58,80   68,30   69,70   69,90   66,10   59,90   50,80   75,03 100,000 100,000 100,000
185   35,50   48,70   58,80   68,30   69,70   69,90   66,10   59,90   50,80   75,03 100,000 100,000 100,000

190   39,00   50,70   61,60   68,80   74,10   77,30   69,80   63,30   57,10   80,03 100,000 100,000 100,000
285   54,50   68,90   68,30   69,70   66,60   64,30   69,00   70,20   68,70   77,58 100,000 100,000 100,000
286   50,80   66,90   71,40   80,90   82,70   84,70   82,30   74,40   74,80   89,30 100,000  50,003   1,000
287   52,70   62,80   78,40   70,10   59,60   58,50   55,90   52,40   48,40   79,23 100,000 100,000 100,000
288   52,70   62,80   78,40   70,10   59,60   58,50   55,90   52,40   48,40   79,23 100,000 100,000 100,000

289   44,10   54,30   71,90   65,60   56,40   55,10   52,20   52,30   43,10   73,12 100,000 100,000 100,000
290   44,10   54,30   71,90   65,60   56,40   55,10   52,20   52,30   43,10   73,12 100,000 100,000 100,000
291   48,80   57,60   74,00   74,40   64,40   61,90   59,60   55,60   48,30   77,71 100,000 100,000 100,000
292   48,80   57,60   74,00   74,40   64,40   61,90   59,60   55,60   48,30   77,71 100,000 100,000 100,000
293   48,80   57,60   74,00   74,40   64,40   61,90   59,60   55,60   48,30   77,71 100,000 100,000 100,000

294   48,80   57,60   74,00   74,40   64,40   61,90   59,60   55,60   48,30   77,71 100,000 100,000 100,000
295   50,10   57,30   73,50   70,90   71,00   69,70   67,80   68,70   65,90   78,73 100,000 100,000  60,256
296   50,10   57,30   73,50   70,90   71,00   69,70   67,80   68,70   65,90   78,73 100,000 100,000  60,256
297   50,10   57,30   73,50   70,90   71,00   69,70   67,80   68,70   65,90   78,73 100,000 100,000  60,256
298   54,70   62,80   81,70   81,00   76,80   75,70   72,60   66,70   57,90   85,85 100,000 100,000 100,000

299   56,00   66,60   71,60   71,10   71,80   71,50   69,80   64,90   60,20   78,77 100,000 100,000  60,256
300   56,00   66,60   71,60   71,10   71,80   71,50   69,80   64,90   60,20   78,77 100,000 100,000  60,256
301   39,30   60,20   61,10   69,60   75,20   77,40   78,00   77,20   72,00   83,64 100,000 100,000
302   39,30   60,20   61,10   69,60   75,20   77,40   78,00   77,20   72,00   83,64 100,000 100,000
303   39,30   60,20   61,10   69,60   75,20   77,40   78,00   77,20   72,00   83,64 100,000 100,000

305   41,10   54,90   61,40   65,40   81,00   73,70   68,10   60,90   51,00   82,10 100,000 100,000 100,000
306   45,90   59,70   66,20   70,20   85,80   78,50   72,90   65,70   55,80   86,90 100,000 100,000 100,000
307   38,50   52,60   63,50   66,70   83,00   78,70   75,30   73,30   64,10   85,30 100,000 100,000 100,000
308   39,10   51,10   56,40   63,70   63,70   63,10   59,30   54,60   46,50   69,29 100,000 100,000 100,000
309   59,00   66,10   63,80   68,00   70,30   67,00   62,00   58,10   49,10   75,00 100,000 100,000 100,000

310   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
311   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
312   51,30   57,40   64,70   72,40   81,60   84,80   85,40   86,50   81,10   91,43 100,000 100,000  10,000
314   39,30   60,20   61,10   69,60   75,20   77,40   78,00   77,20   72,00   83,64 100,000 100,000
315   39,30   60,20   61,10   69,60   75,20   77,40   78,00   77,20   72,00   83,64 100,000 100,000

316   39,30   60,20   61,10   69,60   75,20   77,40   78,00   77,20   72,00   83,64 100,000 100,000
317   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
318   48,70   54,60   53,90   58,90   63,00   65,60   61,70   62,50   56,10   70,28 100,000 100,000 100,000
319   38,30   49,60   60,70   68,30   73,40   73,50   71,40   69,20   63,30   78,84 100,000 100,000
320   40,00   52,60   54,20   61,30   66,20   63,10   61,00   58,20   48,70   70,00 100,000 100,000 100,000

321   40,00   52,60   54,20   61,30   66,20   63,10   61,00   58,20   48,70   70,00 100,000 100,000 100,000
322   43,00   55,60   57,20   64,30   69,20   66,10   64,00   61,20   51,70   73,00 100,000 100,000 100,000
323   39,20   48,50   56,40   63,60   67,70   70,30   74,80   75,30   72,20   80,00 100,000 100,000 100,000
350    0,00   56,30   63,40   67,90   74,30   80,50   74,70   68,50   58,40   82,68 100,000  50,003
401   30,90   46,20   51,80   59,40   58,10   62,40   58,00   46,40   35,10   66,16 100,000 100,000 100,000

402   30,90   46,20   51,80   59,40   58,10   62,40   58,00   46,40   35,10   66,16 100,000 100,000 100,000
403   32,00   50,10   64,20   63,10   60,90   64,70   62,50   51,20   45,00   70,37 100,000 100,000 100,000
404   44,20   63,90   65,00   69,50   71,20   70,70   67,10   61,10   54,10   76,64 100,000 100,000 100,000
405   36,70   58,40   62,10   65,70   69,90   72,10   68,00   62,50   52,00   76,05 100,000  50,003  12,589
406   36,70   58,40   62,10   65,70   69,90   72,10   68,00   62,50   52,00   76,05 100,000  50,003  12,589

407   36,70   58,40   62,10   65,70   69,90   72,10   68,00   62,50   52,00   76,05 100,000  50,003  12,589
408   36,70   58,40   62,10   65,70   69,90   72,10   68,00   62,50   52,00   76,05 100,000  50,003  12,589
409   53,20   65,70   71,10   76,50   79,40   83,30   79,10   55,90   61,00   86,49 100,000  50,003  12,589
410   53,20   65,70   71,10   76,50   79,40   83,30   79,10   55,90   61,00   86,49 100,000  50,003  12,589
411   43,20   57,90   61,10   67,40   79,10   71,30   63,90   59,60   50,70   80,24 100,000 100,000 100,000

412   43,20   57,90   61,10   67,40   79,10   71,30   63,90   59,60   50,70   80,24 100,000 100,000 100,000
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.1Ingevoerde puntbronnen (equivalent)

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping
413 FU12  uitlaat verbr.gassen onderzijde silo     133964,33     456573,63      0,00    15,80   0,00 360,00 Nee Nee
414 FU14  Carrier koelmachine     134058,77     456526,17      0,00    21,50   0,00 360,00 Nee Nee
415 FU14  Carrier koelmachine     134060,45     456523,16      0,00    21,50   0,00 360,00 Nee Nee
416 FU14  kunststof uitlaat     134037,61     456476,08      0,00    17,50   0,00 360,00 Nee Nee
417 FU14  kunststof uitlaat     134036,71     456475,58      0,00    17,50   0,00 360,00 Nee Nee

418 FU14  kunststof uitlaat     134035,82     456475,10      0,00    17,50   0,00 360,00 Nee Nee
419 FU14  kunststof uitlaat     134034,93     456474,62      0,00    17,50   0,00 360,00 Nee Nee
420 FU14  kunststof uitlaat     134034,06     456474,14      0,00    17,50   0,00 360,00 Nee Nee
421 FU14  kunststof uitlaat     134033,16     456473,64      0,00    17,50   0,00 360,00 Nee Nee
422 emissie kopse zijde parkeerdek     134113,59     456373,02      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee

423 emissie kopse zijde parkeerdek     134132,89     456366,80      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
424 emissie kopse zijde parkeerdek     134080,71     456270,53      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
425 emissie kopse zijde parkeerdek     134099,71     456264,67      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
426 emissie lange zijde parkeerdek     134075,11     456286,02      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
427 emissie lange zijde parkeerdek     134083,37     456311,55      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee

428 emissie lange zijde parkeerdek     134091,78     456337,64      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
429 emissie lange zijde parkeerdek     134100,02     456363,30      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
430 emissie lange zijde parkeerdek     134112,93     456273,70      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
431 emissie lange zijde parkeerdek     134121,12     456299,10      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
432 emissie lange zijde parkeerdek     134129,68     456325,64      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee

433 emissie lange zijde parkeerdek     134137,84     456350,96      0,00     2,00   0,00 360,00 Nee Nee
434 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek     134102,10     456320,72      0,00     3,10   0,00 360,00 Nee Nee
435 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek     134110,46     456318,29      0,00     3,10   0,00 360,00 Nee Nee
475 daklicht silotoren     134022,91     456569,81      0,00    42,10   0,00 360,00 Nee Nee
476 uitlaat transportlucht silotoren     134025,38     456576,27      0,00    41,70   0,00 360,00 Nee Nee

477 dakkap Smits Air     134016,42     456571,36      0,00    41,40   0,00 360,00 Nee Nee
478 transportleidingen tussen FU27 en silotoren     134026,18     456564,53      0,00    12,50   0,00 360,00 Nee Nee
483 uitlaat filterrruimte     134036,36     456580,51      0,00     5,00   0,00 360,00 Nee Nee
484 koeler R&D     134083,37     456468,56     1,00     0,50   0,00 360,00 Nee Nee
485 stoomketel R&D     134079,45     456472,38     2,50     2,00   0,00 360,00 Nee Ja

501 FU12  inlaatrooster LBK (gedempt)     133984,37     456521,07      0,00    16,50   0,00 360,00 Nee Nee
502 FU12  inlaatrooster LBK (gedempt)     133976,69     456535,40      0,00    16,50   0,00 360,00 Nee Nee
503 FU12  uitlaat LBK (gedempt)     133978,91     456524,34      0,00    20,00   0,00 360,00 Nee Nee
504 FU12  condensor 'low noise'     133973,62     456521,50      0,00    19,50   0,00 360,00 Nee Nee
505 FU12  condensor 'low noise'     133971,35     456520,29      0,00    19,50   0,00 360,00 Nee Nee

506 FU12  uitlaat stofafz./cyclonen (gedempt)     133971,54     456532,46      0,00    23,30   0,00 360,00 Nee Nee
507 FU12  uitlaten CV installatie     133969,13     456531,06      0,00    24,00   0,00 360,00 Nee Nee
508 FU12  westgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133956,71     456542,11      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee
509 FU12  westgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133963,33     456529,77      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee
510 FU12  zuidgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133972,55     456527,83      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee

511 FU12  oostgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133976,05     456536,59      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee
512 FU12  oostgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133969,43     456548,93      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee
513 FU12  noordgevel 4e verdieping 'cyclonen'     133960,42     456550,54      0,00    21,00   0,00 360,00 Nee Nee
514 FU12  dakvlak 4e verdieping 'cyclonen'     133963,23     456545,60      0,00    22,40   0,00 360,00 Nee Nee
515 FU12  dakvlak 4e verdieping 'cyclonen'     133969,50     456533,30      0,00    22,40   0,00 360,00 Nee Nee
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.1Ingevoerde puntbronnen (equivalent)

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: LAr,LT

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
413   51,30   64,30   63,90   65,70   68,10   69,50   63,60   56,60   47,60   74,34 100,000 100,000 100,000
414   50,40   60,90   63,70   67,80   72,50   72,30   71,70   65,60   54,60   78,01 100,000  50,003
415   50,40   60,90   63,70   67,80   72,50   72,30   71,70   65,60   54,60   78,01 100,000  50,003
416   41,10   50,00   59,80   62,80   69,90   66,60   64,20   53,30   42,90   73,05 100,000 100,000 100,000
417   41,10   50,00   59,80   62,80   69,90   66,60   64,20   53,30   42,90   73,05 100,000 100,000 100,000

418   41,10   50,00   59,80   62,80   69,90   66,60   64,20   53,30   42,90   73,05 100,000 100,000 100,000
419   41,10   50,00   59,80   62,80   69,90   66,60   64,20   53,30   42,90   73,05 100,000 100,000 100,000
420   41,10   50,00   59,80   62,80   69,90   66,60   64,20   53,30   42,90   73,05 100,000 100,000 100,000
421   41,10   50,00   59,80   62,80   69,90   66,60   64,20   53,30   42,90   73,05 100,000 100,000 100,000
422   39,40   66,10   61,60   64,20   67,00   71,00   68,80   62,60   51,70   75,48  54,954  25,003   3,304

423   39,40   66,10   61,60   64,20   67,00   71,00   68,80   62,60   51,70   75,48  54,954  25,003   3,304
424   39,40   66,10   61,60   64,20   67,00   71,00   68,80   62,60   51,70   75,48  54,954  25,003   3,304
425   39,40   66,10   61,60   64,20   67,00   71,00   68,80   62,60   51,70   75,48  54,954  25,003   3,304
426   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304
427   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304

428   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304
429   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304
430   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304
431   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304
432   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304

433   40,60   67,30   62,80   65,40   68,20   72,20   70,00   63,80   52,90   76,68  54,954  25,003   3,304
434   41,10   67,80   63,30   65,90   68,70   72,70   70,50   64,30   53,40   77,18  54,954  25,003   3,304
435   41,10   67,80   63,30   65,90   68,70   72,70   70,50   64,30   53,40   77,18  54,954  25,003   3,304
475   35,00   51,80   45,10   47,10   52,00   50,40   52,50   55,60   53,70   61,08 100,000 100,000 100,000
476   27,20   46,10   57,10   58,80   55,30   53,90   50,10   48,70   40,30   63,19 100,000 100,000 100,000

477   37,40   51,50   54,60   59,10   64,70   66,90   71,10   72,90   69,30   76,99 100,000 100,000 100,000
478   47,80   58,40   65,30   70,40   70,80   75,00   85,50   87,60   87,40   91,87 100,000 100,000 100,000
483   63,10   73,30   76,70   78,00   78,20   78,40   71,50   71,60   74,10   85,09 100,000 100,000 100,000
484   35,80   54,50   64,10   66,40   73,00   71,50   70,50   66,60   57,10   77,60 100,000 100,000 100,000
485   50,00   62,00   74,80   81,80   86,50   89,50   89,00   86,70   80,20   94,61 100,000

501   47,56   67,26   68,36   72,86   74,56   74,06   70,46   64,46   50,74   79,98 100,000 100,000 100,000
502   47,56   67,26   68,36   72,86   74,56   74,06   70,46   64,46   50,74   79,98 100,000 100,000 100,000
503   49,20   68,90   70,00   74,50   76,20   75,70   72,10   66,10   59,10   81,64 100,000 100,000 100,000
504   34,70   56,90   75,10   77,80   79,60   81,20   76,40   67,60   59,70   85,64 100,000  74,989  50,003
505   34,70   56,90   75,10   77,80   79,60   81,20   76,40   67,60   59,70   85,64 100,000  74,989  50,003

506   43,20   62,10   73,10   74,80   71,30   69,90   66,10   64,70   56,30   79,19 100,000 100,000 100,000
507   39,00   46,80   53,50   61,70   66,40   65,40   59,30   51,00   39,70   70,24 100,000 100,000 100,000
508   36,90   46,30   46,90   44,20   45,20   48,20   53,30   56,70   54,50   60,74 100,000 100,000 100,000
509   36,90   46,30   46,90   44,20   45,20   48,20   53,30   56,70   54,50   60,74 100,000 100,000 100,000
510   37,60   47,00   47,50   43,40   44,20   48,30   53,20   56,50   54,20   60,59 100,000 100,000 100,000

511   37,30   46,70   47,30   42,60   43,30   47,90   52,70   55,90   53,70   60,07 100,000 100,000 100,000
512   37,30   46,70   47,30   42,60   43,30   47,90   52,70   55,90   53,70   60,07 100,000 100,000 100,000
513   37,70   47,10   47,60   43,00   43,60   48,30   53,10   56,30   54,00   60,44 100,000 100,000 100,000
514   39,40   48,80   49,30   47,60   49,90   53,60   54,20   55,20   53,00   61,30 100,000 100,000 100,000
515   39,40   48,80   49,30   47,60   49,90   53,60   54,20   55,20   53,00   61,30 100,000 100,000 100,000
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.2Ingevoerde lijnbronnnen (equivalent)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAr,LT

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X 1 Y 1 ISO H ISO M Hdef. TypeLw Lengte
172 ramen (met horrengaas) Senseo inpakkerij  li     134009,89     456555,25      2,00 Eigen waarde True            38,66
470 zuidoostgevel silotoren  lijnbron     134025,95     456565,07      0,00 Eigen waarde True N/A
471 noordoostgevel silotoren  lijnbron     134028,69     456572,99      0,00 Eigen waarde True N/A
472 zuidwestgevel silotoren  lijnbron     134017,27     456566,60      0,00 Eigen waarde True N/A
473 noordwestgevel silotoren  lijnbron     134020,22     456575,04      0,00 Eigen waarde True N/A

474 dakvlak silotoren  lijnbron     134020,71     456564,57     40,60      0,00 Eigen waarde True            32,75
479 kopgevel (zuidwest) filterruimte  lijnbron     134032,63     456577,51      0,00 Eigen waarde True N/A
480 kopgevel (noordoost) filterruimte  lijnbron     134036,78     456579,72      0,00 Eigen waarde True N/A
481 zijgevel (noordwest) filterruimte  lijnbron     134034,06     456579,76      0,00 Eigen waarde True N/A
482 dakvlak filterruimte  lijnbron     134035,81     456579,73      5,60      0,00 Eigen waarde True             7,44
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.2Ingevoerde lijnbronnnen (equivalent)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAr,LT

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Max.afst. Vormpunten GeenRefl. GeenDemping GeenProces Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k
172   8,00           2 Nee Nee Nee   39,80   54,00   62,70   73,50   72,90   76,20   72,80   70,60
470   2,00           2 Nee Nee Nee   43,50   57,30   50,60   56,60   63,90   71,30   65,10   66,50
471   2,00           2 Nee Nee Nee   42,60   56,40   49,70   54,70   63,30   71,30   64,50   65,00
472   2,00           2 Nee Nee Nee   42,60   56,40   49,70   54,70   63,30   71,30   64,50   65,00
473   2,00           2 Nee Nee Nee   43,20   57,00   50,30   55,30   63,90   71,90   65,00   65,60

474   2,00           5 Nee Nee Nee   40,00   53,80   47,10   49,10   53,40   54,40   56,20   59,20
479   1,00           2 Nee Nee Nee   47,20   58,40   64,00   67,40   67,30   66,10   62,70   58,10
480   1,00           2 Nee Nee Nee   47,20   58,40   64,00   67,40   67,30   66,10   62,70   58,10
481   1,00           2 Nee Nee Nee   49,60   60,70   65,60   71,00   70,40   68,60   68,40   68,60
482   1,00           5 Nee Nee Nee   45,30   56,40   61,80   66,10   65,70   64,20   62,60   61,50
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.2Ingevoerde lijnbronnnen (equivalent)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAr,LT

Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Lwr 8k Lwr Totaal Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
172   65,70   80,79 100,000 100,000 100,000
470   64,60   74,42 100,000 100,000 100,000
471   63,10   73,89 100,000 100,000 100,000
472   63,10   73,89 100,000 100,000 100,000
473   63,70   74,48 100,000 100,000 100,000

474   57,30   64,25 100,000 100,000 100,000
479   50,40   73,18 100,000 100,000 100,000
480   50,40   73,18 100,000 100,000 100,000
481   61,20   77,09 100,000 100,000 100,000
482   54,00   72,01 100,000 100,000 100,000
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.3Ingevoerde mobiele bronnen (RBS)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAr,LT

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam X 1 Y 1 Omschr. ISO M ISO H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)
mb 00     134026,22     456434,51 intern transport (pendel)      0,00      1,20    20     5     2
mb 01 (a)     134039,94     456396,96 vrachtverkeer gereed product aankomst (D/A)      0,00      1,20    26     6
mb 01 (b)     134040,46     456397,30 vrachtverkeer gereed product aankomst (N)      0,00      1,20    12
mb 02     134039,43     456396,62 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten      0,00      1,20    15
mb 03     134103,31     456522,17 vrachtverkeer afval/diensten      0,00      1,20    12

mb 04     134111,58     456572,11 vrachtverkeer verpakking      0,00      1,20    18
mb 05 (a)     134024,75     456388,70 vrachtverkeer gereed product vertrek (D/A)      0,00      1,20    26     6
mb 05 (b)     134024,03     456388,45 vrachtverkeer gereed product vertrek (N)      0,00      1,20    12
mb 06     133828,23     456606,83 vrachtverkeer aanvoer ruwe koffie      0,00      1,20    26     4
mb 07     134040,95     456397,44 bestelwagens terrein    25

mb 08     134145,55     456361,97 personenwagens P1      0,20      0,75   900    80    20
mb 09     134105,98     456380,94 personenwagens P1      0,20      0,75    66
mb 10     134138,42     456338,41 personenwagens P1      0,20      0,75   834    80    20
mb 11     134130,98     456313,47 personenwagens P1      0,20      0,75   637    50    12
mb 12     134097,11     456322,86 personenwagens P1      3,00      0,75   176    10     2

mb 13     134097,10     456322,77 personenwagens P1      3,00      0,75   176    10     2
mb 14     134122,78     456287,85 personenwagens P1      0,20      0,75   285    30     8
mb 15     134075,59     456263,16 personenwagens P1      0,20      0,75    88
mb 16     133982,50     456390,38 personenwagens P2      0,00      0,75   260   140    60
mb 17     133960,18     456420,28 personenwagens P2      0,00      0,75   130    70    30

mb 18     133972,88     456430,12 personenwagens P2      0,00      0,75    65    35    15
mb 19     133826,51     456588,80 personenwagens P3      0,00    60    40    20
mb 20     134045,24     456597,76 Heftruck      0,00      1,00    30    20    15
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.3Ingevoerde mobiele bronnen (RBS)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAr,LT

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Gem.snelheid Max.afst. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D)
mb 00  10  10,00   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  27,79
mb 01 (a)   5  10,00   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  23,84
mb 01 (b)   5  10,00   66,40   71,70   80,50   84,20   88,80   92,40   89,60   83,70   77,40   96,12
mb 02   5  10,00   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  26,04
mb 03   5  10,00   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  28,92

mb 04   5  10,00   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  25,25
mb 05 (a)   5  10,00   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  23,89
mb 05 (b)   5  10,00   66,40   71,70   80,50   84,20   88,80   92,40   89,60   83,70   77,40   96,12
mb 06   5  10,00   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  23,89
mb 07  10  10,00   64,50   71,20   79,40   82,50   86,10   88,30   87,60   83,80   79,70   93,57  26,82

mb 08   5  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48   9,59
mb 09   5  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  20,34
mb 10  10  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  12,45
mb 11  10  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  13,39
mb 12   5  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  15,90

mb 13   5  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  15,85
mb 14  10  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  16,72
mb 15  10  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  21,70
mb 16   5  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  15,18
mb 17  10  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  19,96

mb 18  10  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  22,99
mb 19  10  10,00   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  23,24
mb 20   5  10,00   58,00   66,00   72,00   78,00   93,00   90,00   91,00   84,00   75,00   96,65  23,35
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.3Ingevoerde mobiele bronnen (RBS)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAr,LT

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Cb(A) Cb(N)
mb 00  29,04  36,03
mb 01 (a)  25,43
mb 01 (b)  25,35
mb 02
mb 03

mb 04
mb 05 (a)  25,49
mb 05 (b)  25,50
mb 06  30,26
mb 07

mb 08  15,33  24,37
mb 09
mb 10  17,86  26,89
mb 11  19,67  28,87
mb 12  23,58  33,58

mb 13  23,53  33,53
mb 14  21,73  30,48
mb 15
mb 16  13,10  19,79
mb 17  17,88  24,57

mb 18  20,91  27,60
mb 19  20,23  26,25
mb 20  20,34  24,60
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.4Ingevoerde puntbronnen (maximaal)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAmax

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte Richt. Hoek GeenRefl. GeenDemping Lwr 31 Lwr 63
01 max vrachtverkeer     133826,83     456611,12      0,00     1,20   0,00 360,00 Nee Nee   80,29   85,59
02 max vrachtverkeer     134022,59     456387,28      0,00     1,20   0,00 360,00 Nee Nee   80,29   85,59
10 max laden gereed product     134044,34     456464,79      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   85,29   90,59
04 max vrachtverkeer     134116,87     456556,37      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   80,29   85,59
05 max vrachtverkeer     134073,28     456602,41      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   80,29   85,59

06 max vrachtverkeer     134045,77     456599,28      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   80,29   85,59
08 max lossen ruwe koffie     133912,85     456614,67      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   90,29   95,59
11 max dichtklappen portier     133887,65     456482,55      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60
12 max dichtklappen portier     133945,86     456407,53      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60
13 max dichtklappen portier     134094,03     456249,87      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60

14 max dichtklappen portier     134106,84     456270,07      3,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60
15 max dichtklappen portier     134114,76     456295,14      3,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60
16 max dichtklappen portier     134123,66     456322,31      3,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60
17 max dichtklappen portier     134133,75     456353,18      3,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60
18 max dichtklappen portier     134133,21     456376,02      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   68,30   73,60

09 max laden/lossen milieuplein     134083,01     456534,73      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   90,29   95,59
03 max vrachtverkeer     134105,83     456454,31      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   80,29   85,59
07 max vrachtverkeer     133944,35     456618,12      0,00     1,00   0,00 360,00 Nee Nee   80,29   85,59
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.4Ingevoerde puntbronnen (maximaal)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: LAmax

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(%)(D) Cb(%)(A) Cb(%)(N)
01 max   94,39   98,09  102,69  106,29  103,49   97,49   90,99  110,00
02 max   94,39   98,09  102,69  106,29  103,49   97,49   90,99  110,00
10 max   99,39  103,09  107,69  111,29  108,49  102,49   95,99  115,00
04 max   94,39   98,09  102,69  106,29  103,49   97,49   90,99  110,00
05 max   94,39   98,09  102,69  106,29  103,49   97,49   90,99  110,00

06 max   94,39   98,09  102,69  106,29  103,49   97,49   90,99  110,00
08 max  104,39  108,09  112,69  116,29  113,49  107,49  100,99  120,00
11 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01
12 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01
13 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01

14 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01
15 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01
16 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01
17 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01
18 max   82,40   86,10   90,70   94,30   91,50   85,50   79,00   98,01

09 max  104,39  108,09  112,69  116,29  113,49  107,49  100,99  120,00
03 max   94,39   98,09  102,69  106,29  103,49   97,49   90,99  110,00
07 max   94,39   98,09  102,69  106,29  103,49   97,49   90,99  110,00
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.5Ingevoerde mobiele bronnen (indirecte hinder)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: Indirect

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam X 1 Y 1 Omschr. ISO M ISO H Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Gem.snelheid Max.afst.
Indirect 1     134246,69     456380,52 vrachtverkeer      0,00      1,20   108    12     4  30  10,00
Indirect 2     134075,85     456402,27 bestelwagens      0,20      0,80    50  40  10,00
Indirect 3     134151,31     456381,99 personenwagens P1      0,20      0,75   900    80    20  35  10,00
Indirect 4     134075,77     456402,05 personenwagens P2+ P3      0,20      0,75   380   220   100  40  10,00
Indirect 5     134246,68     456380,46 vrachtverkeer (Quiet Trucks)      0,00      1,20    24  30  10,00
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.5Ingevoerde mobiele bronnen (indirecte hinder)

Model: september 2013  actualisatie
Groep: Indirect

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N)
Indirect 1   72,40   77,70   86,50   90,20   94,80   98,40   95,60   89,70   83,40  102,12  25,40  30,17  37,95
Indirect 2   64,50   71,20   79,40   82,50   86,10   88,30   87,60   83,80   79,70   93,57  29,98
Indirect 3   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  16,90  22,64  31,67
Indirect 4   54,40   81,10   76,60   79,20   82,00   86,00   83,80   77,60   66,70   90,48  21,17  18,77  25,21
Indirect 5   68,40   73,70   82,50   86,20   90,80   94,40   91,60   85,70   79,40   98,12  30,17
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 5.1Ingevoerde gebouwen

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X 1 Y 1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp Refl. 1k
FU12 1 uitbreiding FU12     133948,26     456558,08      0,00    18,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
FU12 2 uitbreiding FU12     133966,25     456524,57      0,00    22,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
FU12 3 uitbreiding FU12     133960,81     456564,54      0,00    11,40 Eigen waarde 0 dB 0,80
FU12 4 uitbreiding FU12     133971,66     456544,44      0,00    14,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
FU12 5 uitbreiding FU12     133951,19     456552,67      0,00    12,20 Eigen waarde 0 dB 0,80

01 FU1     133922,45     456496,57      0,00    11,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
02 FU1     133917,55     456493,83      0,00     4,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
03 FU1     133935,83     456558,73      0,00     9,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
04 FU1     133905,08     456526,88      0,00     4,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
05 FU1     133929,97     456539,96      0,00     4,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

06 FU1     133930,58     456540,33      0,00    11,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
07 FU1     133955,89     456514,19      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
08 FU1  luchtbehandelingskast     133922,02     456536,39      0,00    11,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
09 FU10     133919,83     456590,73      0,00     9,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
10 FU10     133913,59     456567,50      0,00     9,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

11 FU10     133868,42     456574,21      0,00     9,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
12 FU10     133876,30     456538,89      0,00     4,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
13 FU10     133873,81     456593,71      0,00     7,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
14 FU10  koeler VABU compressor     133921,76     456574,66      9,00     2,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
15 FU10  stortput     133902,04     456613,44      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

16 FU10  stortput     133915,49     456597,92      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
17 FU10/FU9     133843,37     456604,41      0,00     4,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
18 FU12     133994,07     456525,18      0,00    15,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
19 FU12     133994,58     456573,26      0,00    19,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
20 FU12     133969,21     456553,53      0,00     9,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

21 FU12     133986,63     456521,13      0,00    11,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
22 FU12  dakopbouw rond ventilatie rooster     133976,51     456561,67      0,00    19,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
23 FU12  demperkast stofafzuiging silo     133961,33     456581,50      0,00    17,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
24 FU12  LBK     133975,63     456581,32      0,00    11,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
25 FU12  LBK     133978,11     456582,84      0,00    12,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

26 FU12  Trane Aquastream koeler     133985,02     456575,59      0,00    11,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
27 FU12  Trane Aquastream koeler     133981,88     456581,18      0,00    11,80 Eigen waarde 0 dB 0,80
28 FU12  uitblaas ruimteventilatie     133957,02     456593,60      0,00    11,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
29 FU12  uitbreiding     133968,88     456613,17      0,00    11,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
30 FU12  uitbreiding     133984,27     456584,49      0,00     4,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

31 FU12  uitbreiding     133970,74     456609,80      0,00     9,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
32 FU12  uitlaat verbrandingsgassen     133966,18     456574,92      0,00    16,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
33 FU12  ventilatiekast ruimte molens     134002,00     456535,16      0,00    17,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
34 FU12  ventilatiekast ruimte molens     133994,35     456531,08      0,00    17,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
35 FU12  ventilatiekast ruimte molens     133996,10     456532,00      0,00    17,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

36 FU12  ventilatiekast ruimte molens     134007,38     456538,03      0,00    17,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
37 FU12  ventilatiekast ruimte molens     134004,01     456536,31      0,00    17,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
38 FU13     133945,03     456562,84      0,00    36,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
39 FU14     134029,28     456488,27      0,00    20,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
40 FU14     134060,96     456529,80      0,00    20,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

41 FU14     134009,71     456475,44      0,00    18,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
42 FU14     133994,34     456479,30      0,00    16,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
43 FU14     134051,23     456492,02      0,00    20,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
44 FU14     133990,16     456502,77      0,00    21,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
45 FU14     133983,69     456499,37      0,00     5,30 Eigen waarde 0 dB 0,80

46 FU14  dakopbouw     134009,71     456475,45      0,00    20,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
47 FU14  LBK     134011,94     456477,64      0,00    20,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
48 FU14/FU28     134082,83     456515,93      0,00     4,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
49 FU15     133991,18     456588,22      0,00     3,70 Eigen waarde 0 dB 0,80
50 FU20     133970,65     456486,95      0,00    11,70 Eigen waarde 0 dB 0,80

51 FU20     133927,43     456479,36      0,00    15,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
52 FU20     133954,27     456464,51      0,00     4,20 Eigen waarde 0 dB 0,80
53 FU22     134082,44     456391,89      0,00     4,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
54 FU22     134141,87     456363,80      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,10
55 FU26     134124,60     456535,74      0,00     5,10 Eigen waarde 0 dB 0,80

56 FU26     134112,71     456561,30      0,00     5,60 Eigen waarde 0 dB 0,80
57 FU26     134108,88     456528,77      0,00     4,60 Eigen waarde 0 dB 0,80
58 FU26     134109,97     456538,82      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
59 FU27     134004,23     456552,07      0,00    22,80 Eigen waarde 0 dB 0,80
60 FU27     134055,48     456552,77      0,00    25,60 Eigen waarde 0 dB 0,80

61 FU27  afscherming trekonderbreker 4     134041,41     456570,30      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,00
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 5.1Ingevoerde gebouwen

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X 1 Y 1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp Refl. 1k
62 FU27  afscherming trekonderbreker 4     134042,38     456569,28      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,00
63 FU27  afscherming trekonderbreker 4     134041,38     456569,44      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,00
64 FU27  dakopbouw Senseo inpakkerij     134083,46     456591,74      4,50     5,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
65 FU27  demper trekonderbreker 3     134030,44     456566,35      0,00    24,50 Eigen waarde 0 dB 0,00
66 FU27  demper trekonderbreker 5     134044,32     456572,36      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,00

67 FU27  demperkast doppencyclonen     134053,45     456553,45      0,00    26,10 Eigen waarde 0 dB 0,80
68 FU27  demperkast doppencyclonen     134053,86     456554,98      0,00    26,10 Eigen waarde 0 dB 0,80
69 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134029,69     456556,13      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
70 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134036,32     456559,87      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
71 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134032,03     456556,80      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

72 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134038,89     456560,39      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
73 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134048,98     456567,37      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
74 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134043,00     456562,38      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
75 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134045,78     456564,19      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
76 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134022,97     456551,65      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

77 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134025,51     456553,48      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
78 FU27  demperkasten (ontsteeninst.)     134021,31     456551,31      0,00    25,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
79 FU27  koelissendemper     134050,82     456556,99      0,00    24,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
80 FU27  uitbreiding     134018,39     456538,35      0,00     4,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
81 FU27  uitbreiding Senseo inpak     134089,38     456598,26      0,00     4,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

82 FU27  ventilatiekasten     134021,75     456544,67      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
83 FU27  ventilatiekasten     134049,50     456559,04      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
84 FU27  ventilatiekasten     134042,44     456555,61      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
85 FU27  ventilatiekasten     134035,46     456551,92      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
86 FU27 dakopbouw     134016,25     456546,24      0,00    25,60 Eigen waarde 0 dB 0,80

87 FU27 demper trekonderbreker 1     134016,44     456557,74      0,00    24,50 Eigen waarde 0 dB 0,00
88 FU27 demper trekonderbreker 2     134026,08     456561,28      0,00    26,00 Eigen waarde 0 dB 0,00
89 FU28     134088,55     456505,19      0,00    20,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
90 FU28  dakopbouw     134092,75     456468,49      0,00    24,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
91 FU28  LBK op dak     134091,99     456470,14      0,00    22,30 Eigen waarde 0 dB 0,80

92 FU3     134025,74     456606,85      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
93 FU3  LBK     133996,99     456585,25      0,00     9,80 Eigen waarde 0 dB 0,80
94 FU3  LBK     134012,91     456588,96      0,00     9,20 Eigen waarde 0 dB 0,80
95 FU3  LBK     134014,76     456587,99      0,00    10,20 Eigen waarde 0 dB 0,80
96 FU31     134018,62     456538,20      0,00    12,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

97 FU32     133935,31     456612,99      0,00    33,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
98 FU32/F10     133921,13     456600,20      0,00    10,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
99 FU34  portiersloge     134021,73     456405,90      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
100 FU38     134025,36     456357,75      0,00    25,30 Eigen waarde 0 dB 0,80
101 FU38     134038,19     456347,72      0,00    22,20 Eigen waarde 0 dB 0,80

102 FU39     134034,94     456573,39      0,00    64,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
103 FU9     133866,70     456608,42      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
104 omgeving  Coenen     134097,72     456405,92      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
105 omgeving  Coenen     134135,01     456398,34      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
106 omgeving  Gamma     134180,20     456418,20      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

107 omgeving  Gamma     134195,86     456443,24      0,00     4,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
108 omgeving  Stuc Inn     134133,88     456523,52      0,00     5,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
109 omgeving  Stuc Inn     134185,80     456488,82      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
110 omgeving  tankstation Vleutenseweg     134177,33     456608,97      0,00     3,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
111 omgeving  Wickes     134195,99     456458,80      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

113 terrein  stikstofinstallatie     134085,64     456552,51      0,00     3,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
114 terrein  stikstofinstallatie     134093,44     456543,95      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
115 woningen Aakplein     134103,73     456691,90      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
116 woningen Aakplein     134038,22     456713,13      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
117 woningen Tjalkstraat     134281,57     456670,13      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

118 woningen Barkasstraat     134015,81     456716,14      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
119 woningen Barkasstraat     133862,59     456768,82      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
120 woningen Fregatstraat     134344,42     456711,96      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
121 woningen Galjoenstraat     134112,52     456698,75      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
122 woningen Galjoenstraat     133863,90     456765,94      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

123 woningen Loggerstraat     133842,77     456735,56      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
124 woningen Schoenerstraat     134117,35     456731,95      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
125 woningen Schoenerstraat     134118,75     456746,74      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
126 woningen Spinozaplantsoen     134132,13     456251,74      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
127 woningen Spinozaplantsoen     134121,09     456222,13      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

128 woningen Spinozaplantsoen     134170,38     456345,94      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 5.1Ingevoerde gebouwen

Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X 1 Y 1 Maaiveld Hoogte Hdef. Cp Refl. 1k
129 woningen Spinozaplantsoen     134189,09     456366,51      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
130 woningen Spinozaplantsoen     134142,07     456281,44      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
131 woningen Spinozaplantsoen     134150,82     456311,30      0,00     6,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
132 woningen T.A. Kempisplantsoen     134314,02     456412,54      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
133 woningen T.A. Kempisplantsoen     134298,76     456467,79      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

134 woningen T.A. Kempisplantsoen     134327,13     456495,40      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
135 woningen T.A. Kempisplantsoen     134319,21     456501,59      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
136 woningen T.A. Kempisplantsoen     134266,83     456569,89      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
137 woningen T.A. Kempisplantsoen     134230,65     456532,81      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
138 woningen T.A. Kempisplantsoen     134245,36     456496,00      0,00     8,00 Eigen waarde 0 dB 0,80

142 silotoren gebrande koffie     134019,90     456561,84      0,00    40,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
143 daklicht silotoren     134021,29     456570,41      0,00    42,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
144 filterhok     134036,12     456580,74      0,00     5,50 Eigen waarde 0 dB 0,80
145 entree FU28     134086,12     456457,45      0,00     3,00 Eigen waarde 0 dB 0,80
146 R&D stoomunit     134077,25     456474,33     2,50     2,50 Eigen waarde 0 dB 0,80

147 aanbouw FU3     134035,31     456589,10      0,00     5,07 Eigen waarde 0 dB 0,80
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 5.2Ingevoerde schermen

Model: september 2013  actualisatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X 1 Y 1 ISO H ISO M Hdef. Cp Refl.L 1k Refl.R 1k
01 keerwand DE/Vleutenseweg     133823,06     456631,97      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
02 FU9  nok     133846,11     456599,41      7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
03 FU9  nok     133851,30     456588,87      7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
04 FU10  nok     133857,03     456578,50      7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
05 FU10  nok     133876,71     456588,32      7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20

06 FU10  nok     133864,62     456582,24     10,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
07 FU10  nok     133870,57     456570,38      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
08 FU10  nok     133867,43     456556,68      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
09 FU10  nok     133870,43     456550,66      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
10 FU10  nok     133874,51     456542,88      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20

11 FU10  nok     133914,54     456565,74      7,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,20 0,20
12 scherm bij in /uitrit     134007,78     456377,99      3,20      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
13 muurtje rond helling     134084,98     456459,37      1,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
14 dakrand silotoren gebrande koffie     134019,91     456561,86     42,00      0,00 Eigen waarde 0 dB 0,80 0,80
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 5.3Ingevoerde bodemgebieden

Model: september 2013  actualisatie
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai  IL

Naam Omschr. X 1 Y 1 Bf
01 omgeving  spoorbaan     133821,35     456690,82 1,00
02 omgeving  groenstrook     134240,68     456387,48 1,00
03 omgeving  groenstrook     134257,36     456417,77 1,00
04 omgeving  groenstrook     134133,47     456616,72 1,00
05 omgeving  groenstrook     134349,00     456633,48 1,00

06 omgeving  groenstrook     133823,23     456670,23 1,00
07 omgeving  groenstrook     134154,80     456374,03 1,00
08 omgeving  groenstrook     134208,05     456335,11 1,00
09 omgeving  groenstrook     134240,24     456372,99 1,00
10 Merwedekanaal     133839,47     456406,35 0,00

11 FU38  groenstrook     134023,06     456369,51 1,00
12 FU38  groenstrook     134066,97     456297,29 1,00
13 FU22  groenstrook     134031,46     456373,21 1,00
14 Amsterdam Rijnkanaal     133891,03     456000,69 0,00
15 P2  groenstrook     134001,28     456374,58 1,00
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 6.1Verificatie rekenmodel - resultaten

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder:
Model: september 2013  actualisatie  bepalen LW conform II.10
Groep: Waarde=(hoofdgroep) / Referentie=(hoofdgroep)
Periode: Waarde=Dag periode / Referentie=Dag periode
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=controlepunten mp 01 t/m mp 05

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil
mp 01_A 1,50 62,8 63,3 0,5
mp 02_A 1,50 57,6 57,3 0,3
mp 03_A 1,50 56,1 57,9 1,8
mp 04_A 1,50 61,1 61,6 0,5
mp 05_A 17,00 57,1 57,5 0,4
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 6.2Resultaten LAr,LT - RBS

Rapport: Resultatentabel
Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A woning Galjoenstraat 5,00 46,7 46,3 43,5 53,5 56,3
02_A woning Aakplein 5,00 49,2 48,5 45,2 55,2 58,4
03_A woning Aakplein 5,00 50,2 48,9 44,6 54,6 58,7
04_A woning Galjoenstraat 5,00 47,0 45,9 42,3 52,3 57,1
05_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 49,7 48,3 44,9 54,9 69,2

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 48,7 47,1 42,9 52,9 67,1
07_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 46,0 44,7 41,4 51,4 62,1
08_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 35,4 32,4 27,9 37,9 56,0
09_A woning Spinozaplantsoen 5,00 46,5 44,9 41,7 51,7 62,4
10_A woning Spinozaplantsoen 5,00 49,7 46,7 42,4 52,4 67,2

11_A woning Spinozaplantsoen 5,00 52,4 48,6 42,1 53,6 68,7
12_A woning Spinozaplantsoen 5,00 50,4 47,7 43,0 53,0 67,7
A_A fietspad Vleutenseweg  noord 5,00 59,2 57,7 54,7 64,7 81,1
B_A fietspad Vleutenseweg  noordoost 5,00 58,0 56,5 52,1 62,1 81,6
C_A fietspad Vleutenseweg  oost 5,00 53,4 51,5 48,4 58,4 75,7

D_A hoek Vleutensevaart Keulsekade 5,00 48,1 47,2 43,2 53,2 70,5
E_A Keulsekade 5,00 49,8 48,3 44,5 54,5 69,9
F_A Spinozaplantsoen 5,00 52,3 48,6 42,2 53,6 68,5

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen
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6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 6.3Resultaten LAr,LT - RBS - woning Aakplein

Rapport: Resultatentabel
Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A  woning Aakplein
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
02_A woning Aakplein 5,00 49,2 48,5 45,2 55,2 58,4
108 uitlaat 3 roostgassen 64,50 38,1 38,1 36,8 46,8 38,1
110 uitlaat 5 roostgassen 64,50 37,9 37,9 36,7 46,7 37,9
107 uitlaat 4 roostgassen 64,50 37,9 37,9 42,9 37,9
72 rooster ketelhuis 20,80 32,8 32,8 32,8 42,8 32,8
109 uitlaat 2 roostgassen 64,50 34,0 34,0 32,8 42,8 34,0

106 uitlaat 1 roostgassen 64,50 34,0 34,0 32,8 42,8 34,0
68 trekonderbreker brander 4 24,30 37,5 37,5 42,5 37,5
69 trekonderbreker brander 5 25,80 31,3 31,3 30,0 40,0 31,3
298 2xafzuiging omkasting+2xvacuum 6,00 29,6 29,6 29,6 39,6 30,8
286 compressor koelmachine TD 9,20 37,5 34,5 17,5 39,5 37,5

483 uitlaat filterrruimte 5,00 28,8 28,8 28,8 38,8 30,0
312 ventilatierooster met dakopbouw, FU 12 19,60 33,6 33,6 23,6 38,6 33,6
411 FU12  uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17,20 28,6 28,6 28,6 38,6 28,6
153 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 36,6 33,6 38,6 36,6
412 FU12  uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17,20 28,3 28,3 28,3 38,3 28,3

285 dubbele ramen+demper blowerr. 16,70 27,2 27,2 27,2 37,2 27,2
54 uitlaat ventilatorruimte 27,30 27,1 27,1 27,1 37,1 27,1
31 stofafzuiging onderzijde silo 16,50 26,7 26,7 26,7 36,7 26,7
115 geveluitstraling schoorsteen 26,70 28,6 28,6 26,4 36,4 28,6
1 uitlaat algemene stofafzuiging 35,50 26,3 26,3 26,3 36,3 26,3

118 geveluitstraling schoorsteen 26,70 28,4 28,4 26,2 36,2 28,4
71 rooster ketelhuis 20,80 26,0 26,0 26,0 36,0 26,0
45 uitblaas ruimteventilatie 10,50 26,0 26,0 26,0 36,0 26,0
156 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 33,8 30,8 35,8 33,8
154 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 33,4 30,4 35,4 33,4

502 FU12  inlaatrooster LBK (gedempt) 16,50 25,3 25,3 25,3 35,3 25,3
59 uitlaat ontsteencycloon (5) 24,80 26,6 26,6 25,3 35,3 26,6
409 FU12  Trane Aquastream2 koeler (fans) 11,40 33,0 30,0 24,0 35,0 33,0
48 rooster luchtbehandeling FU 12 12,50 25,0 25,0 25,0 35,0 25,0
164 koelmachine op dak FU1 10,50 32,9 29,9 34,9 34,3

404 FU3  luchtin /uitlaat LBK 2 9,50 24,8 24,8 24,8 34,8 24,8
87 ramen/roosters naverbrander 20,50 25,6 25,6 24,3 34,3 25,6
7 geveluitstraling vierde verd. 30,30 28,9 28,9 19,9 33,9 28,9
77 rooster branderkuil 5 gemeten 4,10 25,1 25,1 23,9 33,9 26,9
20 stationaire vrachtwagen+lossen 3,00 28,8 28,8 19,8 33,8 31,4

101 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 25,8 25,8 23,6 33,6 25,8
160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22,80 31,4 28,4 33,4 31,4
102 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 25,6 25,6 23,4 33,4 25,6
155 Carrier koelmachine, 5 compr. 18,00 31,4 28,4 33,4 31,4
94 ramen bordes cycloonzolder 16,70 25,6 25,6 23,4 33,4 25,6

8 geveluitstraling vierde verd. 30,30 28,3 28,3 19,3 33,3 28,3
473 noordwestgevel silotoren  lijnbron 1,00 23,1 23,1 23,1 33,1 23,1
95 ramen bordes cycloonzolder 16,70 25,3 25,3 23,1 33,1 25,3
410 FU12  Trane Aquastream2 koeler (fans) 11,90 31,0 28,0 22,0 33,0 31,0
103 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 25,1 25,1 22,9 32,9 25,1

501 FU12  inlaatrooster LBK (gedempt) 16,50 22,8 22,8 22,8 32,8 22,8
96 ramen bordes cycloonzolder 16,70 24,8 24,8 22,6 32,6 24,8
61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24,80 23,5 23,5 22,3 32,3 23,5
148 uitlaat vacuumpomp FU27 7,00 22,1 22,1 22,1 32,1 23,3
49 uitlaat 11,50 22,0 22,0 22,0 32,0 22,8

Rest 40,3 39,7 37,1 47,1 57,9

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen

23-5-2014 14:37:41Geomilieu V2.40



6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 6.4Resultaten LAr,LT - RBS - woning T. a Kempisplantsoen

Rapport: Resultatentabel
Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A  woning T. a Kempisplantsoen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
05_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 49,7 48,3 44,9 54,9 69,2
110 uitlaat 5 roostgassen 64,50 37,7 37,7 36,5 46,5 37,7
151 snipperpersen 5,00 36,2 36,2 36,2 46,2 38,0
106 uitlaat 1 roostgassen 64,50 35,6 35,6 34,3 44,3 35,6
109 uitlaat 2 roostgassen 64,50 35,4 35,4 34,2 44,2 35,4
155 Carrier koelmachine, 5 compr. 18,00 41,1 38,1 43,1 41,1

148 uitlaat vacuumpomp FU27 7,00 31,3 31,3 31,3 41,3 32,8
306 stikstofinstallatie, zijdeuren 2,00 31,2 31,2 31,2 41,2 33,5
108 uitlaat 3 roostgassen 64,50 31,6 31,6 30,3 40,3 31,6
68 trekonderbreker brander 4 24,30 34,1 34,1 39,1 34,1
mb 00 intern transport (pendel) 1,20 35,3 34,0 27,0 39,0 65,4

154 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 37,0 34,0 39,0 37,0
107 uitlaat 4 roostgassen 64,50 33,7 33,7 38,7 33,7
69 trekonderbreker brander 5 25,80 29,9 29,9 28,7 38,7 29,9
153 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 36,6 33,6 38,6 36,6
160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22,80 35,4 32,4 37,4 35,4

54 uitlaat ventilatorruimte 27,30 27,4 27,4 27,4 37,4 27,4
mb 20 Heftruck 1,00 28,3 31,3 27,1 37,1 54,2
316 deuropening Senseo inpak 2,00 32,0 32,0 37,0 34,2
64 uitlaat ontsteen aftransport (5) 24,80 27,9 27,9 26,6 36,6 27,9
mb 02 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten 1,20 36,6 36,6 65,0

158 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 34,6 31,6 36,6 34,6
305 stikstofinstallatie, voorzijde 2,00 25,9 25,9 25,9 35,9 28,3
61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24,80 26,4 26,4 25,2 35,2 26,4
156 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 33,1 30,1 35,1 33,1
157 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 32,9 29,9 34,9 32,9

501 FU12  inlaatrooster LBK (gedempt) 16,50 24,8 24,8 24,8 34,8 25,3
118 geveluitstraling schoorsteen 26,70 26,9 26,9 24,7 34,7 26,9
116 geveluitstraling schoorsteen 26,70 26,8 26,8 24,6 34,6 26,8
49 uitlaat 11,50 24,3 24,3 24,3 34,3 25,7
293 uitlaat vacuumpomp 8,00 24,2 24,2 24,2 34,2 25,7

503 FU12  uitlaat LBK (gedempt) 20,00 24,2 24,2 24,2 34,2 24,2
307 stikstofinstallatie, aanzuig 3,30 24,0 24,0 24,0 34,0 25,9
169 ramen cycloonzolder zuidgevel 13,10 26,0 26,0 23,8 33,8 26,3
60 uitlaat ontsteen aftransport (1) 24,80 24,9 24,9 23,6 33,6 24,9
190 koelinstallatie research 1,50 23,6 23,6 23,6 33,6 26,3

168 ramen cycloonzolder zuidgevel 13,10 25,4 25,4 23,2 33,2 25,8
504 FU12  condensor 'low noise' 19,50 26,2 25,0 23,2 33,2 26,3
505 FU12  condensor 'low noise' 19,50 26,0 24,8 23,0 33,0 26,1
55 uitlaat ontsteencycloon (1) 24,80 24,2 24,2 23,0 33,0 24,2
103 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 25,1 25,1 22,9 32,9 25,1

286 compressor koelmachine TD 9,20 30,8 27,8 10,8 32,8 32,3
96 ramen bordes cycloonzolder 16,70 24,7 24,7 22,5 32,5 24,7
296 raamstrook zuidgevel branderij 8,00 24,6 24,6 22,4 32,4 26,1
102 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 24,4 24,4 22,2 32,2 24,4
62 uitlaat ontsteen aftransport (3) 24,80 23,4 23,4 22,1 32,1 23,4

95 ramen bordes cycloonzolder 16,70 24,3 24,3 22,1 32,1 24,3
295 raamstrook zuidgevel branderij 8,00 24,2 24,2 22,0 32,0 25,9
294 uitlaat vacuumpomp 8,00 21,9 21,9 21,9 31,9 23,7
309 geveluitstraling dakopbouw FU 27 6,00 21,5 21,5 21,5 31,5 22,6
117 geveluitstraling schoorsteen 26,70 23,6 23,6 21,4 31,4 23,6

Rest 40,7 39,5 36,7 46,7 61,0

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen

23-5-2014 14:38:34Geomilieu V2.40



6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 6.5Resultaten LAr,LT - RBS - woning Spinozaplantsoen

Rapport: Resultatentabel
Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
LAeq bij Bron voor toetspunt: 11_A  woning Spinozaplantsoen
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
11_A woning Spinozaplantsoen 5,00 52,4 48,6 42,1 53,6 68,7
mb 11 personenwagens P1 0,75 45,4 39,1 29,9 45,4 58,8
106 uitlaat 1 roostgassen 64,50 35,4 35,4 34,2 44,2 35,4
109 uitlaat 2 roostgassen 64,50 35,4 35,4 34,1 44,1 35,4
155 Carrier koelmachine, 5 compr. 18,00 41,0 38,0 43,0 41,0
mb 10 personenwagens P1 0,75 42,2 36,8 27,7 42,2 54,6

153 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 40,0 37,0 42,0 40,0
154 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 39,9 36,9 41,9 39,9
108 uitlaat 3 roostgassen 64,50 32,6 32,6 31,3 41,3 32,6
110 uitlaat 5 roostgassen 64,50 32,5 32,5 31,3 41,3 32,5
mb 08 personenwagens P1 0,75 40,3 34,5 25,5 40,3 49,9

mb 14 personenwagens P1 0,75 39,9 34,9 26,2 39,9 56,7
mb 12 personenwagens P1 0,75 39,7 32,0 22,0 39,7 55,6
432 emissie lange zijde parkeerdek 2,00 36,9 33,5 24,7 38,5 39,5
mb 13 personenwagens P1 0,75 38,2 30,5 20,5 38,2 54,3
107 uitlaat 4 roostgassen 64,50 32,5 32,5 37,5 32,5

mb 01 (a) vrachtverkeer gereed product aankomst (D/A) 1,20 33,0 31,4 36,4 59,8
431 emissie lange zijde parkeerdek 2,00 34,6 31,2 22,4 36,2 37,2
158 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 34,1 31,1 36,1 34,1
156 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 34,1 31,1 36,1 34,1
157 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 33,8 30,8 35,8 33,8

mb 01 (b) vrachtverkeer gereed product aankomst (N) 1,20 25,1 35,1 53,4
433 emissie lange zijde parkeerdek 2,00 33,3 29,9 21,1 34,9 35,9
mb 05 (a) vrachtverkeer gereed product vertrek (D/A) 1,20 31,4 29,8 34,8 58,3
54 uitlaat ventilatorruimte 27,30 24,7 24,7 24,7 34,7 24,7
148 uitlaat vacuumpomp FU27 7,00 23,9 23,9 23,9 33,9 26,6

mb 05 (b) vrachtverkeer gereed product vertrek (N) 1,20 23,7 33,7 52,2
62 uitlaat ontsteen aftransport (3) 24,80 24,8 24,8 23,6 33,6 24,8
mb 00 intern transport (pendel) 1,20 29,5 28,2 21,3 33,2 60,4
61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24,80 24,1 24,1 22,9 32,9 24,1
435 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek 3,10 31,3 27,9 19,1 32,9 33,9

mb 02 vrachtverkeer verpakking/afval/diensten 1,20 32,3 32,3 61,5
60 uitlaat ontsteen aftransport (1) 24,80 23,4 23,4 22,2 32,2 23,4
434 emissie openingsvlak hellingbaan parkeerdek 3,10 30,3 26,9 18,1 31,9 32,9
56 uitlaat ontsteencycloon (2) 24,80 22,9 22,9 21,7 31,7 22,9
163 rooster luchtbehandelingskast 19,50 29,5 26,5 31,5 29,5

430 emissie lange zijde parkeerdek 2,00 29,8 26,3 17,5 31,3 32,4
69 trekonderbreker brander 5 25,80 22,5 22,5 21,3 31,3 22,5
160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22,80 29,2 26,2 31,2 29,2
57 uitlaat ontsteencycloon (3 24,80 22,4 22,4 21,2 31,2 22,4
68 trekonderbreker brander 4 24,30 26,0 26,0 31,0 26,0

55 uitlaat ontsteencycloon (1) 24,80 22,2 22,2 21,0 31,0 22,2
116 geveluitstraling schoorsteen 26,70 23,1 23,1 20,9 30,9 23,1
506 FU12  uitlaat stofafz./cyclonen (gedempt) 23,30 20,2 20,2 20,2 30,2 20,2
mb 15 personenwagens P1 0,75 30,2 30,2 52,2
350 nieuwe koeler Holding 2,00 28,2 25,2 30,2 30,2

164 koelmachine op dak FU1 10,50 28,1 25,1 30,1 30,7
67 trekonderbreker brander 3 24,30 20,9 20,9 19,6 29,6 20,9
307 stikstofinstallatie, aanzuig 3,30 19,4 19,4 19,4 29,4 22,7
505 FU12  condensor 'low noise' 19,50 21,8 20,5 18,8 28,8 22,3
mb 16 personenwagens P2 0,75 21,5 23,5 16,8 28,5 40,0

Rest 38,2 36,2 33,1 43,1 56,2

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen

23-5-2014 14:39:58Geomilieu V2.40



6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 6.6Resultaten LAr,LT - RBS - woning Galjoenstraat

Rapport: Resultatentabel
Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b
LAeq bij Bron voor toetspunt: 04_A  woning Galjoenstraat
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
04_A woning Galjoenstraat 5,00 47,0 45,9 42,3 52,3 57,1
110 uitlaat 5 roostgassen 64,50 37,9 37,9 36,7 46,7 37,9
109 uitlaat 2 roostgassen 64,50 33,2 33,2 31,9 41,9 33,2
155 Carrier koelmachine, 5 compr. 18,00 38,5 35,5 40,5 38,5
108 uitlaat 3 roostgassen 64,50 30,8 30,8 29,6 39,6 30,8
106 uitlaat 1 roostgassen 64,50 30,8 30,8 29,6 39,6 30,8

478 transportleidingen tussen FU27 en silotoren 12,50 28,8 28,8 28,8 38,8 29,5
107 uitlaat 4 roostgassen 64,50 33,2 33,2 38,2 33,2
154 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 35,1 32,1 37,1 35,1
153 Carrier koelmachine, 4 compr. 18,00 34,7 31,7 36,7 34,7
69 trekonderbreker brander 5 25,80 27,8 27,8 26,6 36,6 27,8

54 uitlaat ventilatorruimte 27,30 25,5 25,5 25,5 35,5 25,5
68 trekonderbreker brander 4 24,30 30,3 30,3 35,3 30,3
483 uitlaat filterrruimte 5,00 24,5 24,5 24,5 34,5 26,8
115 geveluitstraling schoorsteen 26,70 26,3 26,3 24,1 34,1 26,3
20 stationaire vrachtwagen+lossen 3,00 28,9 28,9 19,9 33,9 32,6

157 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 31,9 28,9 33,9 31,9
156 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 31,8 28,8 33,8 31,8
118 geveluitstraling schoorsteen 26,70 26,0 26,0 23,8 33,8 26,0
151 snipperpersen 5,00 23,5 23,5 23,5 33,5 26,0
61 uitlaat ontsteen aftransport (2) 24,80 24,8 24,8 23,5 33,5 24,8

31 stofafzuiging onderzijde silo 16,50 23,5 23,5 23,5 33,5 24,2
160 Carrier koelmachine, 4 x vent. 22,80 31,4 28,4 33,4 31,4
64 uitlaat ontsteen aftransport (5) 24,80 24,5 24,5 23,3 33,3 24,5
411 FU12  uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17,20 23,3 23,3 23,3 33,3 23,9
87 ramen/roosters naverbrander 20,50 24,5 24,5 23,2 33,2 24,5

286 compressor koelmachine TD 9,20 31,2 28,2 11,2 33,2 32,6
412 FU12  uitlaat 'hoedje' onderzijde silo 17,20 23,1 23,1 23,1 33,1 23,8
77 rooster branderkuil 5 gemeten 4,10 24,0 24,0 22,8 32,8 26,6
312 ventilatierooster met dakopbouw, FU 12 19,60 27,4 27,4 17,4 32,4 27,4
101 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 24,1 24,1 21,9 31,9 24,2

62 uitlaat ontsteen aftransport (3) 24,80 23,1 23,1 21,8 31,8 23,1
60 uitlaat ontsteen aftransport (1) 24,80 22,9 22,9 21,7 31,7 22,9
307 stikstofinstallatie, aanzuig 3,30 21,7 21,7 21,7 31,7 24,2
94 ramen bordes cycloonzolder 16,70 23,5 23,5 21,3 31,3 23,5
85 ramen/roosters naverbrander 20,50 22,4 22,4 21,2 31,2 22,4

158 Carrier koelmachine, 8 x vent. 20,50 29,1 26,1 31,1 29,1
57 uitlaat ontsteencycloon (3 24,80 22,3 22,3 21,0 31,0 22,3
59 uitlaat ontsteencycloon (5) 24,80 22,2 22,2 20,9 30,9 22,2
56 uitlaat ontsteencycloon (2) 24,80 22,1 22,1 20,9 30,9 22,1
298 2xafzuiging omkasting+2xvacuum 6,00 20,4 20,4 20,4 30,4 22,4

63 uitlaat ontsteen aftransport (4) 24,80 25,4 25,4 30,4 25,4
75 rooster branderkuil 3 gemeten 4,10 21,6 21,6 20,3 30,3 24,3
102 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 22,4 22,4 20,2 30,2 22,4
103 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 22,3 22,3 20,1 30,1 22,3
1 uitlaat algemene stofafzuiging 35,50 19,9 19,9 19,9 29,9 19,9

95 ramen bordes cycloonzolder 16,70 21,9 21,9 19,7 29,7 21,9
96 ramen bordes cycloonzolder 16,70 21,9 21,9 19,7 29,7 21,9
72 rooster ketelhuis 20,80 19,6 19,6 19,6 29,6 19,6
119 geveluitstraling schoorsteen 36,70 21,6 21,6 19,4 29,4 21,6
99 ramen cycloonzolder, 2e verd. 13,10 21,6 21,6 19,4 29,4 22,1

Rest 38,1 37,3 34,1 44,1 56,7

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen

23-5-2014 14:41:12Geomilieu V2.40



6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 7Resultaten LAmax

Rapport: Resultatentabel
Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht
01_A woning Galjoenstraat 5,00 51,6 51,6 51,6
02_A woning Aakplein 5,00 48,6 48,6 48,6
03_A woning Aakplein 5,00 50,1 47,6 47,6
04_A woning Galjoenstraat 5,00 47,4 44,8 44,8
05_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 59,8 59,8 59,8

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 58,2 56,1 56,1
07_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 53,0 47,4 47,4
08_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 46,9 46,9 46,9
09_A woning Spinozaplantsoen 5,00 61,4 49,4 49,4
10_A woning Spinozaplantsoen 5,00 61,3 54,1 54,1

11_A woning Spinozaplantsoen 5,00 57,8 57,8 57,8
12_A woning Spinozaplantsoen 5,00 57,4 57,4 57,4
A_A fietspad Vleutenseweg  noord 5,00 74,2 74,2 74,2
B_A fietspad Vleutenseweg  noordoost 5,00 70,5 70,5 70,5
C_A fietspad Vleutenseweg  oost 5,00 69,3 69,3 69,3

D_A hoek Vleutensevaart Keulsekade 5,00 63,5 63,5 63,5
E_A Keulsekade 5,00 57,8 57,8 57,8
F_A Spinozaplantsoen 5,00 60,8 58,0 58,0

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen

23-5-2014 14:42:25Geomilieu V2.40



6131127WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 8Resultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: mei 2014  actualisatie  6131127R01b

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirect
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A woning Galjoenstraat 5,00 13,1 11,2 5,9 16,2 41,9
02_A woning Aakplein 5,00 14,0 12,0 6,6 17,0 42,3
03_A woning Aakplein 5,00 14,0 11,9 6,3 16,9 41,8
04_A woning Galjoenstraat 5,00 15,1 12,9 7,2 17,9 42,6
05_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 24,9 22,1 17,0 27,1 52,9

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 34,7 31,5 26,7 36,7 62,2
07_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 41,7 38,5 33,8 43,8 67,4
08_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 39,4 36,2 31,5 41,5 65,7
09_A woning Spinozaplantsoen 5,00 50,9 47,7 42,9 52,9 75,8
10_A woning Spinozaplantsoen 5,00 50,2 47,1 42,4 52,4 75,4

11_A woning Spinozaplantsoen 5,00 41,5 38,6 34,2 44,2 68,3
12_A woning Spinozaplantsoen 5,00 33,5 30,8 26,4 36,4 62,1
A_A fietspad Vleutenseweg  noord 5,00 20,3 17,9 13,2 23,2 49,7
B_A fietspad Vleutenseweg  noordoost 5,00 22,5 19,7 14,7 24,7 51,0
C_A fietspad Vleutenseweg  oost 5,00 26,3 23,3 18,4 28,4 54,5

D_A hoek Vleutensevaart Keulsekade 5,00 29,6 27,2 22,8 32,8 58,6
E_A Keulsekade 5,00 29,5 26,7 22,3 32,3 58,9
F_A Spinozaplantsoen 5,00 41,9 39,3 34,8 44,8 68,3

Alle getoonde dB waarden zijn A gewogen

23-5-2014 14:47:15Geomilieu V2.40
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Aan:  
Onderwerp: FW: melding Ab dec 2015 
  
Hallo  
  
  
Ons voorstel is dat optie 1 de beste is: 
  
  

1  Terug naar de ontwikkelaar van Stacks, heeft inmiddels een eigen adviesbureau, die dan de 
berekeningen kan uitvoeren met hetzelfde verspreidingsmodel. Voordeel dat de contouren met 
hetzelfde nieuwste verspreidingsmodel worden uitgevoerd. 

  
  
Wat betreft de  ligging van het geprojecteerde appartementengebouw het volgende:  
  
  
  

  
  
Situatietekening  
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Ons verzoek is een berekening te doen voor de geurimmissie op 9 meter ter plaatse (gevel) van de 
woningen aan Spinozaplantsoen 7-1 en 7-2. Hetzelfde voor het voormalige hoofdkantoor van JDE: 
wordt een hotel (een geurgevoelig object) op 26 meter (= hoogte v.h. gebouw). En op 18 meter 
hoogte van de voorgenomen nieuwbouw appartementengebouw nabij het parkeerdek/-garage. Een pdf 
van de twee laatst genoemde locaties heb ik bijgevoegd. 
  
  
Graag je  
  
Met vriendelijke groet,  

   
  
RUD Utrecht 
Afd. Vergunningen bedrijven 
Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht 
T 06‐   
M  @rudutrecht.nl 
  
  
Van: @JDEcoffee.com]  
Verzonden: vrijdag 18 maart 2016 9:56 
Aan:  
Onderwerp: RE: melding Ab dec 2015 
  
Beste   
Wij hebben nu de mogelijkheden op een rij voor het berekenen van de geurcontouren op een afwijkende hoogte. 
W&B geeft 3 verschillende opties aan, namelijk: 

1.       Terug naar de ontwikkelaar van Stacks, heeft inmiddels een eigen adviesbureau, die dan de berekeningen 
kan uitvoeren met hetzelfde verspreidingsmodel. Voordeel dat de contouren met hetzelfde nieuwste 
verspreidingsmodel worden uitgevoerd. 

2.       W&B kan de berekeningen uitvoeren met een ouder model van Stacks. Nadeel dat het een verouderde 
versie is en daardoor de contouren ook een afwijkende vorm kunnen hebben dan het laatste model.  
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3.       De berekeningen laten uitvoeren door een derde met het verspreidingsmodel Pluim+. Nadeel dat een 
vreemd verspreidingsmodel niet door onze adviseur wordt ondersteund en dat het model volgens TNO in de 
nabije toekomst niet meer wordt ondersteund. 

  
Onze voorkeur gaat uit naar optie 1, waarbij het laatste actuele model wordt gebruikt en toch volledig door W&B 
kan worden ondersteund. 
Wel hebben wij dan de afmetingen en ligging van het geprojecteerde appartementengebouw nodig.  
  
Graag hoor ik welke optie voor jou de voorkeur heeft, zodat wij deze in opdracht kunnen geven. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  

 

  
 

FMN | Environmental Services 
  

@JDEcoffee.com 
M: +31  
P: +31  
  
Leeuwarderweg 1 
8501 ZD Joure 
The Netherlands 
  
www.jacobsdouweegberts.com 
  

JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. 
  
  

Van:  @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 15:20 
Aan:   
Onderwerp: RE: melding Ab dec 2015 
  
Dank je! 
  

Van: @JDEcoffee.com]  
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 14:39 
Aan:  
Onderwerp: RE: melding Ab dec 2015 
  
Beste   
Ik zal dit zsm in gang zetten. 
Gr.   
  

Van:  @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 9 maart 2016 14:24 
Aan:   
Onderwerp: RE: melding Ab dec 2015 
  
Hallo  
  
Zojuist onze beoordelaar voor geur gesproken ). Hij heeft contact gehad met  

 van Witteveen en Bos.  wil (en vind het noodzakelijk) dat een berekening gedaan 
wordt op 5 meter en 7,5 meter hoogte, dat is zijn inschatting van de omliggende woonbebouwing. 
Volgens  is dat toch mogelijk, en dat loopt via DCMR. Maar er zijn extra kosten 
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mee gemoeid. Hiervoor moet JDE toestemming geven. Dus van mij het verzoek……toch nog deze 
gevraagde aanvulling voor het geurrapport (en die overige zaken) aan te leveren. 
  
Ik heb zelf het akoestisch rapport bekeken, dat ziet er goed uit, het ligt bij de geluidbeoordelaar. Even 
afwachten…   
  
Tot zover. 
  
  
Met vriendelijke groet,  

   
  
RUD Utrecht 
Afd. Vergunningen bedrijven 
Archimedeslaan 6  
3584 BA Utrecht 
T 06‐   
M  @rudutrecht.nl 
  
  
  
  
    
  

Van: @JDEcoffee.com]  
Verzonden: dinsdag 8 maart 2016 13:27 
Aan:  
Onderwerp: melding Ab dec 2015 
  
Beste   
Heb je nog contact gehad met Witteveen & Bos of was de toelichting voldoende die   heeft 
gegeven per mail? 
Ik hoor namelijk graag of ik het geurrapport al kan laten aanpassen met jou opmerkingen. 
Graag hoor ik van je. 
  
Kun je ook de status aangeven van het traject en een planning aangeven van het verdere proces? 
  
  
Verder zag ik dat jullie weer een ambtshalve wijziging van de omgevingsvergunning van Markus hadden opgelegd. 
Kan ik deze bij jou rechtstreeks opvragen of moet het via een balieafspraak? 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  

 

  
 

FMN | Environmental Services 
  

@JDEcoffee.com 
M: +31  
P: +31  
  
Leeuwarderweg 1 
8501 ZD Joure 
The Netherlands 
  
www.jacobsdouweegberts.com 
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JACOBS DOUWE EGBERTS NL B.V. 
  
  

This transmission is intended only for use by the intended recipient(s). If you are not an intended recipient 
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1. INLEIDING 

 
Jacobs Douwe Egberts NL B.V. te Utrecht (verder: JDE Utrecht) heeft plannen om de pro-
ductie uit te breiden en doet hiervoor een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. 
Ten behoeve van deze melding dient de geursituatie rond JDE Utrecht in beeld te worden 
gebracht. De geuremissies zijn berekend op basis van de geuremissiekentallen uit de Bij-
zondere Regeling voor Koffiebranderijen uit de Nederlandse Emissierichtlijn lucht (NeR, 
[ref. 2.]). De geurbelasting van de omgeving is berekend met meest recente versie van het 
nieuw nationaal model voor de berekening van verspreiding van luchtverontreinigende stof-
fen. 
 
De aangevraagde situatie wordt getoetst aan het bestaande geurbeleid en aan BBT. Het 
onderhavige onderzoek betreft een actualisatie van het geuronderzoek voor JDE in 2010 
[ref. 1.]. 
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2. PROCESBESCHRIJVING 

 
2.1. Aard van de inrichting 

 
De inrichting van JDE Utrecht omvat een koffiebranderij met bijbehorende kantoren ten be-
hoeve van de productieondersteuning, verkoop en Jacobs Douwe Egberts concernactivitei-
ten. Daarnaast zijn er laboratoria aanwezig voor chemisch en technisch onderzoek en 
werkplaatsen voor de technische dienst. 
 

2.2. Procesbeschrijving koffieproductie 

 
Het proces van de koffiebranderij heeft tot doel om vanuit de grondstof ruwe (groene) koffie 
het gereed product te bereiden en te verpakken. Het gehele proces kan worden ingedeeld 
in de volgende stappen: 
- aanvoer bulktransport ruwe koffie, tussenopslag, schonen en opslag in silotoren; 
- mêleren van ruwe koffie en roosten van koffie; 
- opslag in silotoren voor gebrande koffiebonen; 
- malen van de gebrande koffie; 
- verpakken van gemalen koffie; 
- afvoer van het gereed product. 
 
De producten die worden geproduceerd zijn onder andere gemalen vacuüm koffie en Sen-
seo. 
 
Bij de volgende processtappen is sprake van relevante geuremissie: 
- roosten en koelen koffiebonen; 
- malen van gebrande koffie; 
- verpakken van gemalen koffie. 
 
Deze processen worden hieronder nader toegelicht. 
 
Mêleren en roosten van koffie 

Belangrijkste installaties: 
- één afweeginstallatie bestaande uit 5 weegschalen; 
- vijf roostinstallaties; 
- één doppenpers en één reserve; 
- een silotoren ten behoeve van opslag ‘bonen gebrand’. 
 
Ten behoeve van het roosten wordt door de afweeginstallatie uit de silotoren een batch ru-
we koffie samengesteld. Deze batch wordt met behulp van pneumatisch transport naar één 
van de roostinstallaties getransporteerd. De transportlucht wordt door middel van doekfil-
ters van stof gescheiden en in de ruimte teruggevoerd. Het stof wordt afgevoerd. 
 
Het roosten (FU27) 

Er zijn 5 identieke roostsystemen (FU27). In het roostvat wordt de ruwe koffie met behulp 
van hete lucht in een bepaalde tijd geroost. De hete lucht wordt verkregen door in een for-
nuis lucht te verhitten door middel van verbranding van aardgas. Tijdens het roosten verlie-
zen de koffiebonen hun vliesjes (doppen) en veel vocht. De doppen worden afgevangen 
door het roostgas door roostgascyclonen te voeren. De doppen worden pneumatisch via 
één leiding naar een doppenpers afgevoerd. De transportlucht wordt via een dubbel uitge-
voerde cycloon van doppen gescheiden. De gereinigde transportlucht wordt naar buiten af-
gevoerd. De gescheiden doppen worden samengeperst in de doppenpers. Het geperste 
product wordt afgevoerd. Het roostgas wordt deels gerecirculeerd en het overige deel via 
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een katalytische naverbrander verbrand, waardoor de geuremissie wordt gereduceerd. De-
ze gassen worden via de schoorsteen (FU39) afgevoerd. Na het roosten wordt de koffie 
gekoeld met buitenlucht op een koelzeef. De koellucht wordt ontdaan van stof en vliesjes 
via de koelluchtcycloon. Stof en vliesjes gaan via de zelfde weg als de doppen bij het roos-
ten. De gereinigde koellucht wordt via de schoorsteen (FU39) afgevoerd. De gekoelde kof-
fie gaat daarna via een pneumatisch transportsysteem naar de ontsteners. De transport-
lucht wordt gereinigd via een cycloon en naar buiten afgevoerd. Ook op de ontsteners 
wordt lucht afgezogen. Deze wordt ook via een cycloon gereinigd en naar buiten afge-
voerd. De stenen worden afgevoerd. Vanuit de ontsteners gaat de gebrande koffie via 
pneumatisch transport naar de silotoren gebrande koffie (FU45). De transportlucht wordt 
via een doekfilter naar buiten afgevoerd. 
 
Het malen (FU12) 

Belangrijkste installaties: 
- twee bunkeropslagsystemen ten behoeve van opslag gemalen koffie; 
- afzuigsystemen maalgassen; 
- molens voor het malen van de gebrande koffiebonen; 
- transportsystemen: zowel pneumatisch- als kettingtransport; 
- ruimteafzuigsystemen. 
 
Vanuit de silotoren met gebrande bonen wordt de koffie gemengd in mengers en vervolg-
nes pneumatisch naar de molens getransporteerd. De transportlucht wordt van stof gerei-
nigd met behulp van een doekfilter en naar buiten (FU12) afgevoerd. 
 
Bij het malen worden de koffiebonen fijn gemalen tussen twee maalwalsen. Het malen 
vindt over een aantal walsen plaats, aflopend van grof naar fijn. De koffie wordt na het ma-
len naar de ontgasbunkeropslag getransporteerd. Vanuit de ontgasbunkeropslag wordt de 
gemalen koffie getransporteerd naar bufferbunkers welke boven de verpakkingsmachines 
zijn geplaatst. De transporten zijn pneumatisch. De ontluchting van de transportsystemen, 
de afzuiging van de molens en ontluchting van de ontgasbunkers zijn aangesloten op ver-
schillende stoffilters waar de afgezogen lucht wordt gereinigd van stof.  
 
De afgezogen luchtstromen van de molens worden via één centrale leiding naar de ver-
brandingsluchtventilatoren van de roosterinstallaties geleid, waar een deel van de lucht 
wordt gebruikt als verbrandingslucht en het resterende deel wordt via de schoorsteen 
(FU39) afgevoerd. Hierdoor wordt de geuruitstoot gereduceerd. De ontluchting van de ont-
gasbunkers wordt ook via de schoorsteen (FU39) afgevoerd. 
 
Het verpakken 

Belangrijkste installaties: 
- vacuüm verpakkingsmachines; 
- Senseo-pads verpakkingsmachines. 
 
Vacuüm verpakkingsmachines (FU12) 

De gemalen koffie wordt vacuüm verpakt. Elke verpakkingsmachine heeft meerdere vacu-
ümpompen. De afgeblazen lucht hiervan wordt naar buiten afgevoerd. Alle vacuümverpak-
kingen worden met krimpfolie tot verschillende colli’s geformeerd en naar de palletisers af-
gevoerd. 
 
Senseo-pads verpakkingsmachines (FU27) 

De gemalen koffie wordt in pads geproduceerd. Tijdens het verpakken van de pads wordt 
stikstof toegevoegd. De Senseo-verpakkingen worden in kartonnen dozen verpakt en naar 
de palletiseermachines (FU14) afgevoerd. 
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3. GEURBELEID EN VERGUNNINGSITUATIE 

 
3.1. Rijksbeleid 

 
Het Rijksbeleid inzake geur is vastgelegd in een brief van de minister van Volkshuisvesti-
ging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (d.d. 30 juni 1995, kenmerk LE/LV/AJS95.16B), 
die integraal is overgenomen in de NeR [ref. 2.]. 
 
Als algemeen uitgangspunt wordt sindsdien gehanteerd het voorkomen van (nieuwe) hin-
der. Als er geen hinder is, zijn maatregelen om emissies te voorkomen niet nodig. De mate 
van hinder kan onder andere worden bepaald via een klachtenregistratie of een Telefo-
nisch Leefsituatie Onderzoek (TLO). Als er wel sprake is van hinder, geldt dat de uitworp 
van geur dient te worden voorkomen, dan wel zoveel als redelijkerwijs mogelijk te worden 
beperkt (zie NeR). 
 
De mate van hinder die aanvaardbaar is, wordt vastgesteld door het bevoegd bestuursor-
gaan. Daarbij wordt het effect van mogelijke hinderbestrijdingsmaatregelen afgewogen te-
gen de mate van resulterende resthinder en de aan de maatregelen verbonden kosten. In-
dien een bedrijfstakstudie is uitgevoerd, dient het bevoegd bestuursorgaan de resultaten 
hiervan, zoals weergegeven in de Bijzondere Regelingen van de NeR, rekening te houden. 
In de Bijzondere Regelingen is op basis van overleg tussen de Rijksoverheid en het be-
drijfsleven op brancheniveau aangegeven welk effect met specifieke maatregelen kan wor-
den bewerkstelligd. Voor koffiebranderijen is een brancheonderzoek uitgevoerd [ref. 3.]. De 
Bijzondere Regeling koffiebranderijen uit de NeR is een samenvatting van het brancheon-
derzoek, deze wordt in paragraaf 3.2 beschreven. 
 
Ook de Europese Commissie organiseert de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten 
en de betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken, de daarmee samen-
hangende controlevoorschriften en de ontwikkelingen op dat gebied. Het resultaat daarvan 
is terug te vinden in de BREF's - de BBT referentie documenten. Voor de voedingsmidde-
lenindustrie en de zuivelindustrie is in augustus 2006 [ref. 4.] een BREF verschenen. Het 
resultaat daarvan voor de koffiebranche is in paragraaf 3.3 van voorliggend rapport be-
schreven. 
 

3.2. Bijzondere Regeling B7 - Koffiebranderijen 

 
In de Bijzondere Regeling voor koffiebranderijen in de NeR staan de resultaten van het 
brancheonderzoek geur voor koffiebranderijen vermeld. Ten aanzien van de geuremissie 
worden emissiefactoren in geureenheden (ge) per ton ongebrande bonen gegeven. 
 
Voor bestaande installaties wordt vervolgens gesteld dat een immissieconcentratie van 
7 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van geurgevoelige objecten niet mag worden over-
schreden. Deze waarde geldt als het aanvaardbare hinderniveau. De geurverspreiding 
wordt berekend met het geldende Nationaal Model. Hierbij plaatst Witteveen+Bos de kant-
tekening dat de verspreidingsberekeningen ten behoeve van het brancheonderzoek zijn 
uitgevoerd met het toenmalig geldende LTFD-Model, terwijl thans het Nieuw Nationaal Mo-
del van kracht is. 
 
Indien 7 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van geurgevoelige objecten wordt overschre-
den, dan moeten geurbeperkende maatregelen worden getroffen. Hiervoor komen de 
maatregelen die zijn weergegeven in tabel 3.1 in aanmerking. 
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Tabel 3.1. Overzicht geurreducerende maatregelen (in volgorde van prioriteit) 

maatregel criteria 

1. schoorsteenverhoging toepasbaar bij alle afgassen 
2. katalytisch naverbranden afgassen brander  
3. recirculatie afgassen brander bij renovatie of vervanging installatie 
4. behandeling van afgassen van malen en ontgassen door mid-

del van verbranding gecombineerd met lozingspuntverhoging 
of biofiltratie 

biofiltratie bij grote koffiebranderijen met ruimte en 
continu proces 

 
In nieuwe situaties zal het aanvaardbare niveau lager zijn dan 7 ge/m3 als 98-percentiel. 
Het brancheonderzoek adviseert om in die nieuwe situaties voldoende afstand tussen de 
koffiebranderij en de woningen in acht te nemen. In het ‘groene boekje’ [ref. 6.] wordt voor 
het aspect geur bij koffiebranderijen een afstand van minimaal 500 m tot geurgevoelige ob-
jecten aangehouden. 
 
De Bijzonder Regeling heeft betrekking op activiteiten waarvoor afdeling 3.6 Voedingsmid-
delen van het Activiteitenbesluit geldt. De activiteit ‘industrieel bewerken en vervaardigen 
van voedingsmiddelen' geeft het bevoegd gezag de mogelijkheid per maatwerkbesluit na-
dere voorschriften te stellen indien het aanvaardbaar hinderniveau voor geur wordt over-
schreden. Bij het opstellen van dit maatwerkbesluit kan aangesloten worden bij deze bij-
zondere regeling. Voor JDE Utrecht heeft de gemeente Utrecht een afwijkend (strenger) 
toetsingskader vastgesteld. Zie paragraaf 3.4. 
 

3.3. Resultaat BREF Food, Drink and Milk Industries 

 
De IPPC-richtlijn [ref. 5.] verplicht de lidstaten van de EU om bedrijven met een relatief ho-
ge milieubelasting te reguleren middels een integrale vergunning gebaseerd op de beste 
beschikbare technieken (BBT). De activiteiten van JDE Utrecht worden genoemd in de bij-
lage van de IPPC, onder categorie 6,5 onder b. Dit betreft echter installaties met een capa-
citeit van 300 ton eindproduct per dag of meer. Ook bij de geplande productie-uitbreiding 
blijft de capaciteit van JDE onder deze drempelwaarde, zodat de IPPC niet van toepassing 
is. 
 
In Nederland is de IPPC-richtlijn in de Wet milieubeheer (Wm) en in de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo) geïmplementeerd. Om de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten en de betrokken bedrijfstakken over de beste beschikbare technieken te bevorde-
ren, worden door de Europese Commissie zogenaamde BREF's - de BBT referentie docu-
menten - uitgegeven. Voor de voedingsmiddelenindustrie en de zuivelindustrie is in augus-
tus 2006 [ref. 4.] een BREF verschenen. Inmiddels is in 2014 gestart met een herziening 
van de BREF FDM. In 2016 wordt de oplevering van de herziene versie verwacht. 
 
Hoewel JDE Utrecht niet onder de IPPC-richtlijn valt, kan de BREF FDM door het bevoegd 
gezag worden gebruikt als achtergronddocument bij de afweging voor BBT. 
 
In paragraaf 5.1.5 van de BREF FDM worden algemene BAT-maatregelen beschreven ter 
voorkoming en beperking van emissies naar de lucht in de voedingsmiddelen- en zuivelin-
dustrie: 
1. apply and maintain an air emissions control strategy (see Section 4.4.1) incorporating: 

 definition of the problem (see Sections 4.4.1.1 and 4.4.1.1.1); 
 an inventory of site emissions, including, e.g. abnormal operation (see Sections 

4.4.1.2 and 4.4.1.2.1); 
 measuring the major emissions (see Sections 4.4.1.3 and 4.4.1.3.1); 



Witteveen+Bos, UT384-3/16-007.224 definitief 02 d.d. 21 april 2016, Geuronderzoek melding Activiteitenbesluit JDE Utrecht 7 

 assessing and selecting the air emission control techniques (see Section 4.4.1.4); 
2. collect waste gases, odours and dusts at source (see Section 4.4.3.2) and duct them to 

the treatment or abatement equipment (see Section 4.4.3.3); 
3. optimise the start-up and shut-down procedures for the air emission abatement equip-

ment to ensure that it is always operating effectively at all of the times when abatement 
is required (see Sections 4.4.3.1); 

4. unless specified otherwise, where process-integrated BAT which minimise air emis-
sions by the selection and use of substances and the application of techniques do not 
achieve emission levels of 5-20 mg/Nm3 for dry dust, 35-60 mg/Nm3 for wet/sticky dust 
and < 50 mg/Nm3 TOC, to achieve these levels by applying abatement techniques. This 
document does not specifically consider emissions from combustion power plants in 
FDM installations and these levels are, therefore, not intended to represent BAT asso-
ciated emission levels from those combustion plants. Some air abatement techniques 
are described in Sections 4.4 to 4.4.3.12; 

5. where process-integrated BAT do not eliminate odour nuisance, apply abatement tech-
niques. Many of the techniques described in Section 4.4 are applicable to odour 
abatement. 

In paragraaf 5.2.8 van het BREF-document zijn aanvullende BAT-maatregelen beschreven 
specifiek voor de koffiebranche. Als BAT wordt het volgende beschouwd: 
1. when roasting coffee, recirculate air from the roaster back into the roaster (see Section 

4.7.8.4.1); 
2. when roasting coffee, where process-integrated BAT which minimise air emissions by 

the selection and use of substances and the application of techniques do not achieve 
emission levels of 5-20 mg/Nm3 for dry dust; < 50 mg/Nm3 TOC for light roasted coffee 
(this level is more difficult to achieve as the darkness of roasting is increased, see Sec-
tion 3.2.39.2); to achieve these levels by applying abatement techniques. Some air 
abatement techniques are described in Sections 4.4 to 4.4.3.12. Emission levels for 
NOx were provided too late for full verification by the TWG, these are reported in Sec-
tion 7.5 of the Concluding remarks chapter. 

 
3.4. Geurbeleid gemeente Utrecht betreffende JDE Utrecht 

 
Op 1 februari 2005 heeft het college van B&W van de gemeente Utrecht geurbeleid (im-
missienormen) voor JDE Utrecht vastgesteld door de ‘Geurnota Douwe Egberts’ d.d. 29 ju-
ni 2004. Met dit beleid wordt de nu geldende immissienorm voor JDE Utrecht opgenomen 
in de bestemmingsplannen van omliggende woonwijken. 
 
Op 7 februari 2006 is een ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ door (destijds) Sara Lee 
en de gemeente Utrecht ondertekend, waarin onder andere de milieurechten met betrek-
king tot geur van de koffiefabriek in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling rondom de koffie-
fabriek bestuursrechtelijk zijn vastgelegd. De geurnorm die daarbij is vastgelegd is 
4,8 ge/m3 als 98-percentiel bij aaneengesloten woonbebouwing. 
 
Vanaf 1 januari 2013 is voor JDE Utrecht het Besluit algemene regels voor inrichtingen mi-
lieubeheer (Activiteitenbesluit) van toepassing. In dit besluit zijn algemene regels opgeno-
men met het doel de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te beperken. Naast 
de voorschriften met een rechtstreekse werking zijn door de gemeente Utrecht aanvullende 
maatwerkvoorschriften opgenomen, onder andere vanwege de emissie van geur. Op 23 
april 2013 is door de gemeente Utrecht de Beschikking maatwerkvoorschriften afgegeven 
voor JDE Utrecht. In deze beschikking zijn de volgende voorschriften opgenomen, voor zo-
ver deze betrekking hebben op geur: 
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4.1 Vergunninghoudster is in het bezit van een overzicht van alle emissiepunten van (in 
ieder geval) stof, geur, en NOx naar de lucht. 
Per emissiepunt wordt geregistreerd: 

- aanduiding geëmitteerde stof; 
- maximale vracht en concentratie van de geëmiteerde stof; 
- aanwezigheid en type emissiebeperkende voorziening; 
- controle en onderhoud emissiebeperkende voorziening. 

 
4.2 Eén keer per jaar wordt het overzicht in het milieulogboek bijgewerkt met actuele 

meetgegevens. 
 
4.3 De totale emissie (FID) van onverbrande koolwaterstoffen (VOS) uit een koffiebran-

der bedraagt niet meer dan 150 mg C/nm3. 
 
4.4 De totale geurvracht bedraagt niet meer dan 14,42·1012 geureenheden gedurende 

een voortschrijdende periode van 12 maanden, waarbij de productie niet meer mag 
bedragen dan 70.000 ton gebrande bonen per voortschrijdende periode van 
12 maanden. De gerealiseerde productie wordt per accounting periode van Douwe 
Egberts Nederland B.V. (12 accounting periodes per boekjaar) geregistreerd. 

 
4.5 Eenmaal per 5 jaar overlegt Douwe Egberts Nederland B.V. een verslag van onder-

zoek naar technische mogelijkheden ter vermindering van de geurvracht aan de ge-
meente, team Vergunningen van de afdeling Vergunningen. Van elke techniek die 
redelijkerwijs bruikbaar is voor de vermindering van de geurvracht in een koffiefa-
briek, wordt onderzocht en gerapporteerd in hoeverre deze toepasbaar is in de kof-
fiefabriek Utrecht. Het onderzoeksrapport wordt met de gemeente besproken, waarbij 
BBT in acht wordt genomen. 

 
4.6 Ieder jaar worden de afgassen van de roosters tenminste één maal gecontroleerd 

door het uitvoeren van geuremissiemetingen onder representatieve productieom-
standigheden, overeenkomstig de door de NER daaraan gestelde eisen, normen en 
certificaten volgens hoofdstuk 3.7. Tussen twee metingen liggen tenminste 10 maan-
den. 

 
4.7 De overige relevante (proces)parameters van de meting als bedoeld in voorschrift 

3.61 worden (per koffierooster) in het milieulogboek geregistreerd, te weten geure-
missie per uur, brandertijden, soort koffie, uurroostercapaciteit, temperatuur naver-
brander, katalysatorconditie (leeftijd katalysatormateriaal, veroudering en vergifti-
ging). 

 
4.8 Dagelijks worden de brandertijden per rooster geregistreerd. 
 
4.9 Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijziging van 

de procesvoering of een bepaald klachtenpatroon, kan een geuremissiemeting wor-
den verlangd, om te kunnen aantonen of wordt voldaan aan het gestelde in voor-
schrift 4.4. Een exemplaar van het rapport wordt aan het hoofd van de Afdeling Toe-
zicht en Handhaving, Bebouwde Omgeving, overgelegd. 

 
In de considerans bij deze beschikking is opgenomen dat de maximale emissie (zoals op-
genomen in voorschrift 4.4) overeenkomt met een immissienorm van 4,8 ge/m3 als 98-
                                                                                       

 
1 Hier wordt hoogst waarsch jnlijk voorschrift 4.6 bedoeld. 
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percentiel bij aaneengesloten (woon)bebouwing1. In de voorschriften is een emissienorm 
op jaarbasis opgenomen omdat de geurproductie of emissie bij JDE Utrecht evenredig is 
met de koffieproductie per ton gebrande bonen en het met betrekking tot de beoordeling 
van de geurbelasting voor de omgeving efficiënter en administratief eenvoudiger is uit te 
gaan van registratiegegevens van de productie. 
  

                                                                                       

 
1 Overeenkomend met het beschermingsniveau zoals vastgelegd in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 

7 februari 2006 is ondertekend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. 



 

Witteveen+Bos, UT384-3/16-007.224 definitief 02 d.d. 21 april 2016, Geuronderzoek melding Activiteitenbesluit JDE Utrecht 10 

 



Witteveen+Bos, UT384-3/16-007.224 definitief 02 d.d. 21 april 2016, Geuronderzoek melding Activiteitenbesluit JDE Utrecht 11 

4. AANGEVRAAGDE SITUATIE 

 
4.1. Omschrijving van de uitbreiding 

 
De productiecapaciteit wordt uitgebreid met 20.000 ton per jaar, hiermee gaat de totale 
maximale productiecapaciteit van JDE naar 90.000 ton gebrande koffie per jaar. De toe-
name van de productie komt voornamelijk uit een toename van de productie van de vacu-
üm verpakte koffieproducten. De verhouding Vacuüm/Senseo wordt in de aangevraagde si-
tuatie 65.000/25.000 ton per jaar. 
 
De verpakkingslijnen voor de productie van Soft-packs (gemeld in 2011) en de cappuccino 
en choco verpakkingslijnen (gemeld in 2008) gaan plaatsmaken voor de vacuümverpak-
kingslijnen. 
 

4.2. Capaciteit en bedrijfstijden 

 
De bedrijfstijd blijft ongewijzigd van maandag tot en met vrijdag van 00.00-24.00 uur  
(3-ploegendienst: 6.240 uren per jaar) en indien nodig ook in de weekenden. Voor dit geur-
onderzoek zijn de emissie-uren verdeeld over maandag tot en met vrijdag tussen  
00.00-24.00 uur. 
 

4.3. Wijzigingen installaties en procesvoering 

 
De wijzigingen die plaatsvinden ten opzichte van het geuronderzoek uit 2010 bestaan 
voornamelijk uit de uitbreiding van de vacuümproductie. De huidige 5 koffieroosters hebben 
voldoende capaciteit om de uitbreiding te realiseren. In de aangevraagde situatie wordt het 
aantal molens uitgebreid met 1 stuks ten behoeve van Senseoproductie. In totaal zijn er 
dan 5 molens voor het malen van vacuüm en 6 voor Senseo. Ook de capaciteit van ver-
pakken van vacuüm en Senseo neemt toe. Het exacte aantal machines is op dit moment 
nog niet bekend. De emissies van deze vacuümmachines zullen echter vanuit dezelfde ge-
bouwen emitteren als in de bestaande situatie (maximaal 12 stuks vacuümverpakkingsma-
chines in FU12 en maximaal 12 stuks Senseoverpakkingsmachines in FU27). Daarom zijn 
in dit onderzoek dezelfde emissiepunten voor deze bronnen aangehouden als in het geur-
onderzoek 2010 met een geuremissie die toeneemt evenredig met de productie-uitbreiding. 
 

4.4. Geuremissies 

 
De geuremissies die vrijkomen bij de verschillende bronnen zijn bepaald op basis van de 
emissiekentallen uit de Bijzondere Regeling voor Koffiebranderijen uit de NeR [ref. 2.] (ver-
der: BR), aangevuld met resultaten van geurmetingen. 
 
Roosten en koelen 

Per jaar wordt 90.000 ton gebrande koffie geproduceerd. Het inbrandverlies is 13,5 %, zo-
dat voor deze productie 90.000 / (1-0,135) = 104.046 ton ruwe bonen wordt verwerkt. 
 
Er zijn 5 koffieroosters, elk met een eigen koeler, en elk met een capaciteit van 5,1 ton ge-
brande koffie per uur. De bedrijfsuren per rooster zijn derhalve 90.000 / (5 x 5,1) = 
3.529 uren per jaar. 
 
Conform de BR is het kental voor het roosten van koffiebonen 0,035·109 ge/ton ongebran-
de bonen bij recirculatie met katalytische naverbranding. Voor het koelen geldt een emis-
siekental van 0,03·109 ge/ton ongebrande bonen, bij luchtkoeling. 
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De geuremissie tijdens roosten is: (90.000 / 5 / 0,865) x (0,035·109 / 3.529) = 206.358.382 
ge/uur. 
 
De geuremissie tijdens koelen is: ((90.000 / 5 / 0,865) x (0,03·109 / 3.529) = 176.878.613 
ge/uur. 
 
De geuremissies van het branden en koelen vinden plaats via de 5 schoorstenen van 
FU39. De geuremissie van elk van de 5 roosters is 383.236.994 ge/uur = 106.455 ge/s. 
 
Malen en ontgassen 

Alle koffie wordt gemalen, ofwel door een van de 5 molens voor vacuümverpakte koffie of-
wel door een van de 6 Senseo-molens. 
 
Vacuüm 

Er wordt 65.000 ton koffie gemalen ten behoeve van de vacuümverpakte koffie. Per molen 
per jaar wordt er 65.000 / 5 = 13.000 ton gebrande koffie gemalen. De capaciteit per molen 
is 5 ton gebrande koffie per uur. De bedrijfsuren per molen zijn derhalve: 13.000 / 5 =  
2.600 uren per jaar. 
 
Conform de BR is het kental voor het malen en ontgassen 0,12·109 ge/ton ongebrande bo-
nen bij geforceerde ontgassing. Uit het brancheonderzoek [ref. 3.] is af te leiden dat de 
geuremissie van het malen circa 86 % bedraagt en van het ontgassen circa 14 % van de 
totale emissie van malen en ontgassen. 
 
Het maalgas wordt afgezogen en via de centrale maalgassenleiding naar de schoorsteen 
getransporteerd. Indien de branders in werking zijn wordt een deel van het maalgas als 
verbrandingslucht toegevoerd (12,5 % van het maalgasdebiet per rooster), waarbij de ver-
wachte geurreductie tenminste 75 % zal zijn. De overige 87,5 % van het maalgasdebiet 
wordt rechtstreeks via de schoorstenen geëmitteerd. Aangenomen wordt dat 95 % van de 
maalgassenemissie richting branders/schoorstenen wordt afgevoerd en dat 5 % van de 
geuremissie via de ruimteafzuiging van de molens (emissiepunten1 FU12-19 tot en met 
FU12-23) ontwijkt. 
 
De geuremissie die vrijkomt bij het malen van ‘vacuüm’ koffie is per molen:  
- 0,86 x (13.000 / 0,865) x (0,12·109 / 2.600) = 596.531.792 ge/h = 165.703 ge/s. 
 
Hiervan gaat 95 % richting branders (157.418 ge/s) en 5 % via de ruimteafzuiging van de 
molens (8.285 ge/s). 
 
De geuremissie die vrijkomt bij het ontgassen van ‘vacuüm’ koffie is: 
- 0,14 x (65.000 / 0,865) x (0,12·109 / 6.240) = 202.312.140 ge/h = 56.198 ge/s. 
 
De geuremissie van het ontgassen komt vrij bij de ontgasbunkers, de pakbunkers, de 
transportlijnen en de vacuümverpakkingsmachines. Aangenomen wordt dat 75 % van de 
geuremissie vrijkomt bij de ontgasbunkers (42.149 ge/s) en 25 % via de overige emissie-
punten (14.050 ge/s). De afgassen van de ontgasbunkers worden afgevoerd via de 
schoorstenen (8.430 ge/s per schoorsteen). De overige emissie via de emissiepunten van 
de vacuümverpakkingsmachines FU12-2, FU12-3, FU12-6, FU12-7, FU12-8, FU12-9 en 
FU12-10 en de emissiepunten van de afzuiging van de pakbunkers (FU12-59) en de afzui-
ging van de transportlijnen (FU12-58). Aangenomen wordt dat 50 % van de emissies vrij-
                                                                                       

 
1 De nummers van de emissiepunten corresponderen met de notatie in de emissieregistratie en op het emissieschema. 
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komen bij de pakbunkers en de transportlijnen: 3.512 ge/s via FU12-58 en 3.512 ge/s via 
FU12-59. De overige 50 % komt vrij bij de vacuümpompen van de verpakkingsmachines 
0,50 x 14.050 ge/s / 7 = 1.004 ge/s per pomp. 
 
Senseo 

De Senseo-molens voor Senseo-koffie malen 25.000 ton gebrande koffie per jaar. Per mo-
len per jaar wordt er 25.000 / 6 = 4.167 ton gebrande koffie gemalen. De capaciteit per mo-
len is 1,5 ton per uur. De bedrijfsuren per Senseo-molen zijn derhalve 4.167 / 1,5 =  
2.778 uren per jaar. 
 
Conform de BR is het kental voor het malen en ontgassen 0,12·109 ge/ton ongebrande bo-
nen bij geforceerde ontgassing. Net als bij vacuüm wordt dit gesplitst in 14 % ontgassen en 
86 % maalemissies. 
 
Ook het maalgas van de Senseo-molens wordt afgevoerd richting de schoorstenen. Indien 
de branders in werking zijn wordt een deel van het maalgas als verbrandingslucht toege-
voerd (12,5 % van het maalgasdebiet per rooster), waarbij de geurreductie tenminste 75 % 
zal zijn. De overige 87,5 % van het maalgasdebiet wordt rechtstreeks via de schoorstenen 
geëmitteerd. Aangenomen wordt dat 95 % van de maalgassenemissie richting schoorste-
nen wordt afgevoerd en dat 5 % via de ruimteafzuiging van de Senseo-molens wordt afge-
voerd. 
 
De geuremissie die vrijkomt bij het malen van Senseo-koffie is per molen:  
- 0,86 x (4.167 / 0,865) x (0,12·109 / 2.778) = 178.959.540 ge/h = 49.711 ge/s. 
 
Hiervan gaat 95 % richting branders (47.225 ge/s) en 5 % via de ruimteafzuiging van de 
Senseo-molens (6 x 2.486 ge/s = 14.913 ge/s via emissiepunt FU12-36 kruikenzolder). 
 
De totale geuremissie van het ontgassen van de Senseo-koffie is: 
- 0,14 x (25.000 / 0,865) x (0,12·109 / 6.240) = 77.812.361 ge/h = 21.615 ge/s.  
 
Deze emissie ontstaat bij de pakbunkers en bij de Senseo-vacuümverpakkingsmachines: 
FU27-77, FU27-80, FU27-81, FU27-87, FU12-54 en FU12-55. Aangenomen wordt dat 
75 % van de emissie ontstaat bij de pakbunkers (16.211 ge/s, emissie via FU27-90) en 
25 % wordt geëmitteerd via de 6 emissiepunten van de vacuümverpakkingsmachines 
(5.404 ge/s of 901 ge/s per emissiepunt). 
 
Proefbrander Research 

Dit koffierooster is van het type GRN100 en is voorzien van een katalytische (edelmetaal) 
naverbrander. De proefbrander is maximaal 250 uren per jaar in bedrijf, gedurende de 
dagdienst. De capaciteit is maximaal 120 kg gebrande koffie per uur. Conform de BR is het 
kental voor het branden van koffiebonen zonder maatregelen 1,0·109 ge/ton ongebrande 
bonen. Het geurreducerende effect van de katalytische naverbranding wordt geschat op 
75 %. 
 
De geuremissie via de uitlaat van de proefbrander (FU28-18) is: (120·10-3 / 0,865) x  
((0,25 x 1,0·109) / 3.600) = 9.634 ge/s. 
 
Emissies via de schoorstenen 

Via de 5 schoorstenen FU39-1, FU39-2, FU39-3, FU39-4 en FU39-5 worden de roost- en 
koelgassen geëmitteerd en ook het grootste gedeelte van de maalgassen en van de ont-
gasgassen. Per schoorsteen (totaal 5): 
- 3.529 uren per jaar roost- en koelgassen 106.455 ge/s; 
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- 2.600 uren per jaar maalgassen vacuüm 157.418 ge/s; 
- 2.778 uren per jaar maalgassen Senseo 47.225 ge/s; 
- 6.240 uren per jaar ontgasbunkers vacuüm (8.430 ge/s). 
 
Aangenomen wordt dat van de 3.529 uren per jaar dat de roosters in bedrijf zijn 2.600 uren 
per jaar de maalgassen van zowel de vacuümkoffie en Senseo-koffie als verbrandingslucht 
worden toegevoerd. 178 uren per jaar wordt alleen een deel van de Senseo-maalgassen 
als verbrandingslucht gebruikt (= 2.778 - 2.600). In tabel 4.1 is een overzicht gegeven van 
het aantal uren dat een bepaalde emissie via de schoorstenen wordt afgevoerd. 
 
Tabel 4.1. Geuremissies per schoorsteen 

emissie-uren 

per jaar 

ontgassen 

vacuüm 

roost- en 

koellucht 

maalgas 

vacuüm 

gereinigd 

maalgas 

vacuüm 

ongereinigd 

maalgas 

Senseo 

gereinigd 

maalgas 

Senseo 

ongereinigd 

totale 

geuremissie 

[h/jr] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] [ge/s] 

2.600 8.430 106.455 4.919 137.741 1.476 41.322 300.343 
178 8.430 106.455 - - 1.476 41.322 157.682 

3.462 8.430 - - - - - 8.430 
 
Samenvatting geuremissies 

In tabel 4.2 zijn de geuremissies via de verschillende emissiepunten samengevat. 
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Tabel 4.2. Samenvatting geuremissies 

bronnr omschrijving coördinaten hoogte diameter debiet T E tijd 

  [x] [y] [m-mv] [m] [m0
3
/s] [K] [ge/s] [uren/jr] 

FU39-1 schoorsteen 1 134038 456569 60 1 9,59 338 300.343 2.600 
        157.682 178 
        8.430 3.462 
FU39-2 schoorsteen 2 134039 456571 60 1 9,59 338 300.343 2.600 
        157.682 178 
        8.430 3.462 
FU39-3 schoorsteen 3 134038 456570 60 1 9,59 338 300.343 2.600 
        157.682 178 
        8.430 3.462 
FU39-4 schoorsteen 4 134040 456570 60 1 9,59 338 300.343 2.600 
        157.682 178 
        8.430 3.462 
FU39-5 schoorsteen 5 134041 456572 60 1 9,59 338 300.343 2.600 
        157.682 178 
        8.430 3.462 
FU12-2 verpakkingsmachine 1 133994 456519 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 
FU12-3 verpakkingsmachine 2 133988 456523 11 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 
FU12-6 verpakkingsmachine 3 133985 456528 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 
FU12-7 verpakkingsmachine 4 133985 456536 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 
FU12-8 verpakkingsmachine 5 133979 456540 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 
FU12-9 verpakkingsmachine 6 133976 456546 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 
FU12-10 verpakkingsmachine 7 133973 456551 11,2 0,09* 0,015 309 1.004 6.240 
FU12-19 ruimteafzuiging molens 133998 456527 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 
FU12-20 ruimteafzuiging molens 134000 456528 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 
FU12-21 ruimteafzuiging molens 134005 456531 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 
FU12-22 ruimteafzuiging molens 134007 456532 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 
FU12-23 ruimteafzuiging molens 134010 456534 16,1 1,18 4,98 297 8.285 2.600 
FU12-36 ventilatie kruikenzolder 133953 456587 9 1,51 17,3 292 14.913 2.778 
FU12-54 vac. pompen 134024 456470 16 0,16 0,015 293 901 6.240 
FU12-55 vac. pompen 134021 456468 16 0,15 0,015 293 901 6.240 
FU12-58 afz. transportlijnen 133994 456526 14 0,25 1 293 3.512 6.240 
FU12-59 afz. Senseobunkers 133994 456526 14,3 0,25 0,556 293 3.512 6.240 
FU27-77 Senseo verp. mach. 134069 456572 12 0,12 0,015 293 16.211 6.240 
FU27-80 Senseo verp. mach 134077 456556 12 0,12 0,015 293 901 6.240 
FU27-81 Senseo verp. mach 134081 456559 12 0,12 0,015 293 901 6.240 
FU27-87 Senseo verp. mach 134081 456565 12 0,06 0,015 293 901 6.240 
FU27-90 afz. Senseo pakbunkers 134055 456561 20,1 0,25 0,7 293 901 6.240 
FU28-18 proefbrander 134087 456487 26,2 0,3 0,86 338 9.634 250 
* In het verspreidingsmodel is dit ingevoerd als 0,1 m omdat het model bij 0,09 m een fout genereerde in de gebouw-

module. 
 
De totale geuremissie is 16,43·1012 geureenheden per jaar. 
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4.5. Verspreidingsberekeningen 

 
Met de module Stacks-G van GeoMilieu (v3.11) zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd 
om de geurbelasting van de omgeving in de aangevraagde situatie te bepalen. Er is reke-
ning gehouden met gebouwinvloed. 
 
Bij de verspreidingsberekeningen zijn de emissie-uren at random verdeeld over bedrijfsu-
ren (voor de bronnen die minder dan 6.240 uren per jaar emitteren), waarbij gebruik is ge-
maakt van een zogenaamde emissiefile. In de emissiefiles is voor een periode van 1 jaar 
voor elk uur en elke bron aangegeven hoe groot de geuremissie is en hoe groot de warm-
te-emissie. De emissiefiles zijn niet in dit onderzoek opgenomen, omdat deze te omvangrijk 
zijn. Een file bestaat uit 8.760 regels en 60 kolommen. Op verzoek kan een digitale versie 
van de bestanden worden toegestuurd. 
 
Er is een berekening uitgevoerd voor de aangevraagde situatie en ook de vergunde situatie 
is herberekend. Voor het berekenen van de vergunde situatie zijn de uitgangspunten en in-
voergegevens gebruikt conform het geuronderzoek 2010 [ref. 1.], maar is gerekend met de 
meest recente versie van het Nieuw Nationaal Model (Stacks-G GeoMilieu v3.11). Door de 
vergunde situatie met de nieuwe modelversie door te rekenen kunnen verschillen als ge-
volg van modelversies in beeld worden gebracht. 
 
De gedetailleerde invoergegevens van de berekening voor de aangevraagde situatie is op-
genomen als bijlage I. 
 
Er is gerekend met een grid van 1 km x 1 km met 441 receptorpunten met de standaard re-
ceptorhoogte voor verspreidingsberekeningen van 1,5 m. 
 
In afbeelding 4.1 is voor de vergunde situatie de geurcontour van 4,8 ge/m3 als 98-
percentiel weergegeven, berekend met Kema Stacks 2009.1 (vigerende vergunning) en 
herberekend met GeoMilieu v3.11. De verschillen tussen de berekende contouren zijn het 
gevolg van de verschillende modelversies. In de afbeelding is tevens de locatie weergege-
ven van de 5 schoorstenen van de koffiefabriek. 
 
In afbeelding 4.2 is de geurcontour van 4,8 ge/m3 als 98-percentiel weergegeven voor de 
aangevraagde situatie. In de afbeelding is tevens de geurcontour behorende bij de vige-
rende vergunning (herberkend met GeoMilieu v3.11) opgenomen. In de afbeelding is te-
vens de locatie weergegeven van de 5 schoorstenen van de koffiefabriek. 
 
Uit afbeelding 4.2 blijkt dat in de aangevraagde situatie ter hoogte van de dichtstbijzijnde 
aaneengesloten woonbebouwing wordt voldaan aan de maximale geurbelasting van 
4,8 ge/m3 als 98-percentiel, zoals  is vastgelegd in de considerans van de vigerende be-
schikking en in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 februari 2006 is onderte-
kend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. In deze overeenkomst zijn tevens 
geurcontouren opgenomen op receptorhoogtes van 5, 10 en 15 m. Met de (commercieel 
verkrijgbare) module Stacks-G in GeoMilieu v3.11 is het echter niet mogelijk om op andere 
receptorhoogtes te rekenen dan de standaard receptorhoogte van 1,5 m. 
 
Voor 3 toetspunten op de gevel van hoogbouw in de omgeving van JDE is aan de beheer-
der van het model Stacks (Erbrink Stacks Consult) gevraagd om de geurbelasting te bere-
kenen op verschillende recepterhoogtes. De locaties waarvoor een hoogteprofiel is bere-
kend zijn weergegeven in afbeelding 4.3. 
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Afbeelding 4.3. Ligging 3 toetslocaties hoogbouw in omgeving van JDE 

 

 
 

 
De coördinaten van de toetslocaties voor hoogbouw en de omschrijving zijn opgenomen in 
tabel 4.3. 
 
Tabel 4.3. Toetslocaties voor hoogbouw 

toetslocatie omschrijving x-coördinaat y-coördinaat 

1. Spinozaplantsoen 134182 456363 
2. gevel voormalige DEMB hoofdkantoor 134022 456358 
3. nieuwbouwappartementen nab j parkeergarage 134075 456279 

 
In de afbeeldingen 4.4 en 4.5 zijn de resultaten van de berekeningen op de toetslocaties 
weergegeven voor respectievelijk de vergunde situatie en de situatie met uitbreiding van de 
productie.  
 
Uit afbeelding 4.5 blijkt dat in de aangevraagde situatie op de toetslocaties voor hoogbouw 
eveneens wordt voldaan aan de maximale geurbelasting van 4,8 ge/m3 als 98-percentiel, 
zoals is vastgelegd in de considerans van de vigerende beschikking en in de ‘Bestuurlijke 
Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 februari 2006 is ondertekend door (destijds) Sara Lee 
en de gemeente Utrecht. De geurconcentraties nemen af met de hoogte. Dit komt doordat 
op de toetslocaties de bijdrage van de hoge bronnen (5 schoorstenen van de koffiefabriek) 
verwaarloosbaar is en de geurbelasting ter plaatse wordt bepaald door de lage bronnen. 
 
De notitie van de berekeningen op hoogte met daarin de uitgebreide beschrijving van de 
berekeningen en resultaten is bijgevoegd als bijlage II. 
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Afbeelding 4.4. Geurbelasting vs hoogte voor 3 toetslocaties (vergunde situatie) 

 

 
 

 
Afbeelding 4.5. Geurbelasting vs hoogte voor 3 toetslocaties (situatie uitbreiding) 
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5. AANVAARDBARE HINDERNIVEAU EN BAT 

 
5.1. Aanvaardbare hinderniveau 

 
Uit de berekeningen van de aangevraagde geursituatie (zie paragraaf 4.4 en 4.5) blijkt dat 
de aangevraagde jaaremissie 16,43·1012 geureenheden bedraagt. In voorschift 4.4 van de 
vigerende beschikking is opgenomen dat de totale geurvracht niet meer mag bedragen dan 
14,42·1012 geureenheden gedurende een voortschrijdende periode van 12 maanden. De 
aangevraagde jaaremissie is derhalve bijna 14 % hoger. 
 
Met voorschrift 4.4 wordt beoogd om te voldoen aan een maximale geurbelasting van 
4,8 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van de dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebou-
wing, zoals vastgelegd in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 februari 2006 
is ondertekend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. Uit afbeelding 4.2 blijkt 
dat in de aangevraagde situatie, met een productie van 90.000 ton per jaar, aan deze 
toetswaarde wordt voldaan. 
 
De maximale geurbelasting van 4,8 ge/m3 als 98-percentiel is aanzienlijk strenger dan het 
aanvaardbare hinderniveau uit de bijzondere regeling voor koffiebranderijen uit de NeR van 
maximaal 7 ge/m3 als 98-percentiel1 voor bestaande situaties. 
 
Uit het bovenstaande wordt door Witteveen+Bos geconcludeerd dat met de productie-
uitbreiding tot 90.000 ton per jaar ter hoogte van de dichtstbijzijnde aaneengesloten woon-
bebouwing (ruim) wordt voldaan aan het aanvaardbare hinderniveau van 4,8 ge/m3 als  
98-percentiel. 
 

5.2. BBT 

 
Bijzondere Regeling NeR en BREF 

JDE Utrecht heeft alle standaard aanvullende geurreducerende maatregelen geïmplemen-
teerd die voor koffiebranderijen zijn genoemd in de NeR (zie tabel 3.1). Bij maatregel 4 
worden zowel biofiltratie als lozingspuntverhoging genoemd en daarvan heeft JDE Utrecht 
lozingspuntverhoging toegepast (schoorsteen 60 m). 
 
In paragraaf 3.3 zijn de maatregelen opgenomen die in het BREF worden genoemd ter re-
ductie van geur en die gelden als BAT voor de koffie-industrie: 
- toepassen van recirculatie van de afgassen van de brander; 
- toepassen van reductietechnieken om de totale concentratie aan koolwaterstoffen 

(TOC2) in de emissie te beperken tot maximaal 50 mg/Nm3. In het BREF staat dat het 
genoemde gehalte in gereinigde afgassen van minder dan 50 mg/Nm3 TOC in het bij-
zonder voor de donkerdere koffiesoorten moeilijk haalbaar is; 

- toepassen van reductietechnieken om de stofconcentratie in de emissie te beperken tot 
maximaal 20 mg/Nm3. 

 
Bij JDE Utrecht wordt recirculatie van de brandergassen toegepast om emissie van geur en 
TOC te reduceren. Bovendien worden de roostgassen via een katalytische naverbrander 
geleid ter reductie van geur en TOC. Ondanks deze reducerende technieken kan JDE 
                                                                                       

 
1 Als kanttekening wordt hier genoemd dat het aanvaardbare hinderniveau in de NeR is vastgesteld met het oude 

nationaal model (LTFD-model), terwijl nu met het nieuwe nationaal model wordt gerekend. Berekeningsresultaten 
van verschillende modellen kunnen niet zonder meer met e kaar worden vergeleken. 

2  TOC = total organic carbon. 
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Utrecht niet bij het branden van alle koffiesoorten voldoen aan de maximale TOC concen-
tratie van 50 mg/Nm3. Tijdens het branden van de donkerdere koffiesoorten is de TOC 
concentratie hoger. JDE Utrecht voldoet wel aan het gestelde in voorschrift 4.3 waarin een 
maximale totale emissie (FID) van onverbrande koolwaterstoffen (VOS) uit een koffiebran-
der wordt geëist van niet meer dan 150 mg C/Nm3. Aan de BREF-eis met betrekking tot de 
stofuitstoot wordt eveneens voldaan. 
 
Naar de mening van Witteveen+Bos heeft JDE Utrecht BBT toegepast en wordt daarmee 
de geuremissie beperkt conform de stand der techniek. Bij JDE Utrecht wordt regelmatig 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor aanvullende geurbeperkende maatregelen en 
worden nieuwe technieken, die mogelijk kunnen worden toegepast bij JDE Utrecht, nauw-
lettend gevolgd. Sinds het geuronderzoek 2010 [ref. 1.] zijn er geen nieuwe geurreduce-
rende technieken op de markt gekomen die in aanmerking komen voor pilotonderzoek of 
toepassing bij JDE Utrecht. Eveneens zijn de Bijzondere Regeling en de BREF FDM on-
gewijzigd sinds 2010. Het hoofdstuk BBT uit het geuronderzoek 2010 is daarmee nog ac-
tueel. 
 
De maatregelen die JDE Utrecht heeft genomen om de geuremissies te minimaliseren vol-
doen aan BBT. 
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6. CONCLUSIES 

 
Jacobs Douwe Egberts NL B.V. te Utrecht (verder: JDE Utrecht) doet bij het bevoegd ge-
zag een melding in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer (Activiteitenbesluit). Ten behoeve van deze melding is de geursituatie rond JDE 
Utrecht in beeld gebracht. De geuremissies zijn berekend op basis van de geuremissieken-
tallen uit de Bijzondere Regeling voor Koffiebranderijen uit de Nederlandse Emissierichtlijn 
lucht (NeR) [ref. 2.]. De geurbelasting van de omgeving is berekend met het nieuw natio-
naal model voor de berekening van verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. 
 
De aanvraag heeft betrekking op een maximale productie van 90.000 ton verpakt product 
(gebrande koffie) per jaar. De verhouding Vacuüm/Senseo is 65.000/25.000 ton per jaar. 
Thans heeft JDE Utrecht vergunning voor productie van 70.000 ton verpakt product per 
jaar. De productie van specials, zoals Senseo Cappuccino en Senseo Choco wordt naar 
andere productielocaties binnen Europa verplaatst. 
 
De aangevraagde jaarlijkse maximale geuremissie is 16,43·1012 geureenheden, dit is bijna 
14 % hoger dan de nu vergunde maximale jaaremissie van 14,42·1012 geureenheden. 
 
Met de vergunde maximale jaaremissie wordt beoogd om te voldoen aan een maximale 
geurbelasting van 4,8 ge/m3 als 98-percentiel ter hoogte van de dichtstbijzijnde aaneenge-
sloten woonbebouwing. Deze maximale geurbelasting is vastgelegd in de considerans van 
de vigerende beschikking en in de ‘Bestuurlijke Ontwikkel Overeenkomst’ die op 7 februari 
2006 is ondertekend door (destijds) Sara Lee en de gemeente Utrecht. De aangevraagde 
situatie voldoet aan deze maximale geurbelasting. 
 
De maatregelen die JDE Utrecht heeft genomen om de geuremissies te minimaliseren vol-
doen aan BBT. 
 
Naar de mening van Witteveen+Bos voldoet de aangevraagde geursituatie rond JDE 
Utrecht aan het aanvaardbare geurhinderniveau en wordt tevens voldaan aan BBT. 
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Aangevraagde situatie (90.000 ton/jaar) 

 

             STACKS+ VERSIE 2015.1 

              Release 29 mei 2015 

 

 

 

 

runidentificatie  GM-STACKS-GEUR-1995 

Stof-identificatie:                      GEUR     

 

start datum/tijd:            11-11-2015 13:59:23 

datum/tijd journaal bestand: 11-11-2015 13:59:33 

 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

 

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :   

134020  456527 

De basis-meteorologie EN afgeleide meteo (u*, L etc) is via de PreSRM 

verkregen 

opgegeven emissie-bestand 

D:\Users\dona\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_3\0-0-E\emis.dat 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

opgegeven referentiejaar:   1995 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

   Start datum/tijd:  1- 1-1995  1:00 h 

   Eind  datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 

Historische berekeningen 

 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87672 

 

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

receptor-lokatie 

                                                 met coordinaten:     

134020    456527 

gem.  windsnelheid, neerslagsom  

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)  windstil 

 

 1  (-15- 15):  4538.0   5.2     3.3   306.85       0 

 2  ( 15- 45):  4812.0   5.5     3.5   202.25       0 

 3  ( 45- 75):  7290.0   8.3     3.7   196.40       0 

 4  ( 75-105):  5926.0   6.8     3.3   228.35       0 
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 5  (105-135):  5113.0   5.8     3.1   384.85       0 

 6  (135-165):  6583.0   7.5     3.2   560.90       0 

 7  (165-195):  8847.0  10.1     3.8  1113.80       0 

 8  (195-225): 11907.0  13.6     4.4  2083.62       0 

 9  (225-255): 10317.0  11.8     5.3  1613.21       0 

10  (255-285):  8998.0  10.3     4.4  1002.14       0 

11  (285-315):  7196.0   8.2     3.9   926.69       0 

12  (315-345):  6145.0   7.0     3.5   585.00       0 

gemiddeld/som:      0.0          3.9  9204.06 

 

lengtegraad: :   5.0 

breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid-index:     1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20 

 

Percentielen voor    1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor  

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

 

Aantal receptorpunten                 1 

Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.8800 

Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      

0.0 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ouE/m3]:      0.19645 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:      0.19645 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:     22.56153 

   Coordinaten  (x,y):       133812,      456626 

   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  1995   9  13  21 

 

Aantal bronnen            :       28 

 

*********  Brongegevens van bron   :    1  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-1 rooster 1 

 

X-positie van de bron [m]:            134038 

Y-positie van de bron [m]:            456569 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 
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Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134376 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95752 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   95751.593750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    2  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-2 rooster 2 

 

X-positie van de bron [m]:            134039 

Y-positie van de bron [m]:            456571 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134363 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95742 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   191493.656250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    3  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-3 rooster 3 

 

X-positie van de bron [m]:            134038 

Y-positie van de bron [m]:            456570 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 
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**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134391 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95762 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   287256.156250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    4  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-4 rooster 4 

 

X-positie van de bron [m]:            134040 

Y-positie van de bron [m]:            456570 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134376 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95752 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   383007.750000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    5  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU39-5 rooster 5 

 

X-positie van de bron [m]:            134041 

Y-positie van de bron [m]:            456572 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     60.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.00 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.10 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    9.58941 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.12392 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.700 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  
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Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)              134363 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               95742 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   478749.812500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    6  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-2 verpakkingsmachine 1 

 

X-positie van de bron [m]:            133994 

Y-positie van de bron [m]:            456519 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   479465.218750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    7  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-3 verpakkingsmachine 2 

 

X-positie van de bron [m]:            133988 

Y-positie van de bron [m]:            456523 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 
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(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   480180.625000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    8  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-6 verpakkingsmachine 3 

 

X-positie van de bron [m]:            133985 

Y-positie van de bron [m]:            456528 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   480896.031250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :    9  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-7 verpakkingsmachine 4 

 

X-positie van de bron [m]:            133985 

Y-positie van de bron [m]:            456536 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
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gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   481611.437500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   10  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-8 verpakkingsmachine 5 

 

X-positie van de bron [m]:            133979 

Y-positie van de bron [m]:            456540 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   482326.843750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   11  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-9 verpakkingsmachine 6 

 

X-positie van de bron [m]:            133976 

Y-positie van de bron [m]:            456546 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 
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gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   483042.250000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   12  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-10 verpakkingsmachine 7 

 

X-positie van de bron [m]:            133973 

Y-positie van de bron [m]:            456551 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     11.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.10 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    7.21010 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   309.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.002 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                1004 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 715 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   483757.656250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   13  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-19 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            133998 

Y-positie van de bron [m]:            456527 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26012 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2458 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   486215.781250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   14  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-20 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134000 

Y-positie van de bron [m]:            456528 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26003 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2457 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   488673.062500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   15  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-21 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134005 

Y-positie van de bron [m]:            456531 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97850 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26051 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2462 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   491134.875000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   16  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-22 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134007 

Y-positie van de bron [m]:            456532 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26048 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2462 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   493596.406250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   17  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-23 ruimteafzuiging molens 

 

X-positie van de bron [m]:            134010 

Y-positie van de bron [m]:            456534 

langste zijde gebouw     [m]:        90.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        35.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        15.0 

Orientatie gebouw [graden]  :       120.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    133983 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456561 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.18 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.28 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    4.97851 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.95350 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.082 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             26027 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                8285 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2460 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/16-007.224 d.d. 21 april 2016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   496055.968750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   18  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-36 ventilatie kruikenzolder 

 

X-positie van de bron [m]:            133953 

Y-positie van de bron [m]:            456587 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      9.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           1.51 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           1.61 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :   17.30448 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   10.32609 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   291.80 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.162 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             27789 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               14913 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                4727 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   500782.875000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   19  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-54 vacuumpompen 

 

X-positie van de bron [m]:            134024 

Y-positie van de bron [m]:            456470 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.16 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.26 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    2.67063 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   501424.906250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   20  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-55 vacuumpompen 

 

X-positie van de bron [m]:            134021 

Y-positie van de bron [m]:            456468 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     16.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.15 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.25 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    3.03561 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   502066.937500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   21  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-77 Senseo verpakkingsmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134069 

Y-positie van de bron [m]:            456572 

langste zijde gebouw     [m]:         6.8 

kortste zijde gebouw     [m]:         4.2 

Hoogte van het gebouw    [m]:        57.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.9 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134040 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456571 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   502708.968750000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   22  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-80 Senseo verpakkingmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134077 

Y-positie van de bron [m]:            456556 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   503351.000000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   23  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-81 Senseo verpakkingsmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134081 

Y-positie van de bron [m]:            456559 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   503993.031250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   24  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-87 Senseo verpakkingmachine 

 

X-positie van de bron [m]:            134081 

Y-positie van de bron [m]:            456565 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     12.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.12 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.22 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.05003 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    4.74724 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.001 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                 901 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 642 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   504635.062500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   25  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU28-18 proefbrander research 

 

X-positie van de bron [m]:            134087 

Y-positie van de bron [m]:            456487 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     26.2 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.30 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.40 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.85999 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   15.06290 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   338.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.063 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                              2518 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                9634 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                 277 
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cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   504911.750000000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   26  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-59 afzuiging Senseo-bunkers 

 

X-positie van de bron [m]:            133994 

Y-positie van de bron [m]:            456526 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     14.3 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.56008 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   12.24874 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.006 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3512 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2503 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   507414.281250000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   27  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU12-58 afzuiging transportlijnen 

 

X-positie van de bron [m]:            133994 

Y-positie van de bron [m]:            456526 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        26.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        22.8 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134054 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456549 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     14.0 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    1.00000 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   21.87260 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   293.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.011 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)                3512 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)                2503 



 

Witteveen+Bos, bijlage I behorende bij rapport UT384-3/16-007.224 d.d. 21 april 2016 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   509916.812500000 

over alle uren ( 87672) 

 

*********  Brongegevens van bron   :   28  

** BRON PLUS GEBOUW ** FU27-90 Senseo pakbunkers 

 

X-positie van de bron [m]:            134087 

Y-positie van de bron [m]:            456487 

langste zijde gebouw     [m]:        95.0 

kortste zijde gebouw     [m]:        70.0 

Hoogte van het gebouw    [m]:        20.0 

Orientatie gebouw [graden]  :        30.0 

x_coordinaat van gebouw  [m]:    134034 

y_coordinaat van gebouw  [m]:    456488 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:     21.1 

Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.25 

Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.35 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3/s)  :    0.69956 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :   14.87913 

Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 

**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde**  

Aantal bedrijfsuren:                             62472 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (ouE/s)               16211 

gemiddelde emissie over alle uren:    (ouE/s)               11551 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   521468.218750000 

over alle uren (87672) 
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Witteveen+Bos 
T.a.v. Anneke Donkersloot  
Postbus 233 
7400 AE  DEVENTER 
 

 

Referentie: geurberekeningen Utrecht 
Oosterbeek, 19 april 2016 

Geachte mevrouw ,  

Zoals door u gevraagd, zijn er verspreidingsberekeningen geur uitgevoerd voor de locatie met nieuwbouw  in 

Utrecht. De situatie is in zoverre complex dat er zuid(oost) van de betreffende bronnen (die zich –deels -op 

de daken van het emitterende bedrijf bevinden) bestaande hoogbouw staat en voorts nieuwbouw gepland 

is  van enkele woonlagen hoog. Dat maakt dat er niet alleen vraag bestaat naar de geurconcentraties op 

grondniveau, maar ook naar de concentraties op andere hoogtes, en wel langs de gevels van deze (bestaande 

en nieuwe) hoogbouw. Op die hoogten immers is te verwachten dat de geurpluimen van het bedrijf voor een 

impact zorgen, die anders zou kunnen zijn dan op grondniveau. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel STACKS, dat in beheer is bij ErbrinkStacks Consult. De 

verspreiding van geur wordt sterk beïnvloed door de bebouwing van het emitterende bedrijf. De dimensies 

van de bedrijfsgebouwen voor de berekeningen zijn door uzelf gekozen; deze invoerparameters zijn door mij 

onverkort overgenomen. Voor de specifieke receptorlocaties, zie figuur 1 (voor de coördinaten zie tabel 1) 

geldt als aanname dat de rookpluimen beïnvloed worden of kunnen worden door de bebouwing van het 

bedrijf zelf maar voorts niet door andere bebouwingen dan waaruit emissies plaatsvinden. De 

receptorlocaties zijn zo gekozen dat aan deze voorwaarde redelijkerwijs wordt voldaan. Dit is voorts een 

conservatieve aanname omdat er van uitgegaan wordt dat de geurpluimen niet door de woningbouw zelf 

beïnvloed worden. In praktijk zal dat wel zo zijn, met als gevolg extra verdunning, zodat de hier 

gepresenteerde resultaten als conservatief gezien kunnen worden. 

Tabel 1: receptor locaties, waarvoor verticale 98-p profielen zijn bepaald. 

punt X coordinaat y-coordinaat 

1 134182.3 456363.17 

2 134021.58 456358.17 

3 134074.88 456279.06 

 

Omdat er tevens op grotere hoogte gerekend is, dan waar het model normaal voor toegepast wordt, moet 

er aan twee aspecten extra aandacht besteed worden: 

1. Het model rekent met een lijwervel aan de lijzijde van het bedrijfsgebouw (bij noordelijke wind) en 

gaat ervan uit dat de concentraties in de lijwervel uniform zijn en dat de concentratie boven de 

lijwervel nihil is. Dat zal in praktijk misschien niet zo zijn: immers uit de lijwervel zal altijd iets van de 

emissie naar boven “lekken”. Hiermee wordt in het NNM nooit mee gerekend, want het beïnvloedt 

de grondconcentraties niet. Om dat in rekening te brengen is als aanname gedaan dat 10% naar 

boven lekt en dat de concentraties direct boven de lijwervel 10% van de lijwervel concentraties zijn 

en voorts lineair afnemen naar een niveau van 50 m hoog. In het journaalbestand is het aantal uren 

waarvoor dit is toegepast, terug te vinden onder de melding: “aantal onbetrouwbare keren lijwervel 
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concentraties:” Onbetrouwbaar wil in dit verband zeggen dat de 10% “lek” is aangenomen, uit 

conservatisme, maar voorts niet verder onderbouwd kan worden. Gezien de ligging van de punten, 

betreft het alleen receptorpunt 2. 

 

Figuur 1. De verspreiding van de geuremissies wordt berekend voor 3 locaties: 1, 2 en 3. Geurconcentraties 

zijn berekend verticaal langs de gevels van deze bestaande of nieuwe bebouwing. 

 

2. Een tweede aanpassing betreft de modelformulering die bepaalt welk deel van de pluim in de 

menglaag (het onderste deel van de atmosfeer, waar menging plaatsvindt) en welk deel boven de 

menglaag komt (waar geen menging meer wordt aangenomen). Indien een pluim boven de 

menglaag uitkomt, worden alle concentraties op leefniveau op nul verondersteld. Voor 

concentraties op grotere hoogten (zoals in het onderhavige geval) geldt dat natuurlijk niet, daarom 

is het model zo aangepast dat de pluimen altijd binnen de menglaag blijven. Dit maakt dat 

concentraties tot 30 m hoog op een plausibele wijze bepaald kunnen worden. De modelaanpassing 

is zekerheidshalve toegepast, maar waarschijnlijk niet nodig, omdat in dit ‘ruwe’  gebied de menglaag 

nooit lager dan 50 of 100 m kan worden, zodat het concentratieprofiel altijd hierbinnen valt. 

Voorts is gerekend met een ruwheid van 1 m en met de standaardmeteorologie van 1995-2004, zoals 

voorgeschreven bij het gebruik van het NNM.  De berekende 98-percentielwaarden tegen de hoogte (tot 30 

m) zijn in figuur 2 gegeven, voor het 70000-scenario en in figuur 3 voor het 90000-scenario. Hierin is te zien 

dat de vorm van het profiel op receptorpunt 2 zichtbaar beïnvloed wordt: steiler gaat verlopen. De andere 

twee profielen verschuiven alleen naar iets hogere percentiel-waarden. 
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Figuur 2. Berekende 98-percentielwaarden voor geur tegen de hoogte op 3 receptorpunten. Scenario 7000. 

 

Figuur 3. Berekende 98-percentielwaarden voor geur tegen de hoogte op 3 receptorpunten. Scenario 9000. 

 
De resultaten van alle berekeningen, inclusief alle andere percentielwaarden dan het 98-percentiel zijn u in 

separate bestanden toegezonden. 
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Geachte heer , 

Op 27 september 2018 heeft de heer , toezichthouder van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht een 
controle uitgevoerd op de locatie Vleutensevaart 35 te Utrecht. Tijdens deze controle is onder andere gesproken met 
u. 

De volgende vergunningen en/of algemene regels zijn voor uw bedrijf van toepassing: 

 
-  Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende activiteitenregeling milieubeheer 
-  Europese verordening 1005/2009 betreffend de ozonlaag afbrekende stoffen 
-  Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaag afbrekende stoffen 
 
Bij het controlebezoek hebben wij meerdere tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen staan hieronder 
vermeld of zijn in de bijlage opgenomen. 
 
Er is met u gesproken over de gasleiding welke onder het gebouw is gelegen. 
Er heeft een nieuwe test op gaslekkage plaatsgevonden. Daarbij is geconstateerd dat er geen lekkage plaatsvindt. De 
bevindingen (bewijsstukken) daarvan zouden wij graag ontvangen. 
Verder ontvangen wij eveneens graag het plan van aanpak voor de vervanging en afkoppeling van de betreffende 
gasleiding voor 22 februari 2019.  
 
De stofcontainer aan gebouw 32 lijkt niet te zijn geaard. Het betreft hier de container voor de groene koffiestof. 
Graag ontvang ik van u voor 22 februari 2019 per mail de reden waarom de container niet is geaard of geaard hoeft 
te worden dan wel een bewijs dat de container wel is geaard.  
 
Tijdens de controle van de logboeken voor koelinstallaties en ketelinstallaties konden de gegevens niet in alle gevallen 
eenvoudig overlegd worden. Ik verzoek u er zorg voor te dragen dat bij een volgende controle de logboeken zodanig 
op orde zijn dat een eenvoudige controle daarop kan plaatsvinden. Ook dient u een overzicht te maken van alle 
aanwezige en in gebruik zijnde stook- en koelinstallaties. Deze laatste dient u eveneens bij een volgend bezoek te 
overleggen. 
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In de ruimte FU-10 zijn 4 nieuwe ketels geplaatst. Bij de plaatsing is gebleken dat de stookruimte niet voldoet aan de 
gestelde eisen voor een stookruimte. Het is onduidelijk of er actie is ondernomen op de gedane constatering. Ik 
verzoek u aan te tonen dat de stookruimte is aangepast en alsnog akkoord is bevonden door de keuringsinstantie. 
 
Uw noodstroomaggregaat in FU-15 lijkt voor het laatst te zijn getest op 8 maart 2018. 
Graag ontvang ik van u een overzicht waaruit blijkt dat het noodstroomaggregaat met regelmaat wordt getest. 
 
Ten aanzien van uw gasflessenopslagen is eveneens een enkele tekortkoming geconstateerd. 
Deze tekortkomingen zijn in de bijlage opgenomen. 
 
Wij verzoeken u de tekortkomingen voor 22 februari 2019 ongedaan te maken. We zullen daarna een nieuwe controle 
uitvoeren. Bestaan de tekortkomingen nog steeds, dan kunnen wij u een last onder bestuursdwang of last onder 
dwangsom opleggen. Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver laat komen. 
 
Alle hierboven gevraagde (bewijs)stukken kan u per mail sturen naar @rudutrecht.nl 
 
Nadere informatie 
Voor informatie over deze brief kunt u terecht bij de heer , telefoonnummer: , mailadres: 

@utrecht.nl. 
 
Hoogachtend, 
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht, 
namens hen, 

 
mw. mr. H. Vicino 
RUD Utrecht, teamleider Handhaving Bedrijven
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Bijlage 
 
Overtreding: Binnen een bedrijfslocatie mogen geen gasflessen aanwezig zijn waarvan de herkeuringstermijn 

verstreken is. Tijdens het bezoek is geconstateerd dat de keuringstermijn van enkele gasflessen is 
verstreken. Het betreft hier de ruimte VU-3 waar een enkele gasfles niet is herkeurd (vervaldatum 
2017_ 

Voorschrift: Artikel 4.1 van het Activiteitenbesluit i.s.m. artikel 4.4 Regeling en voorschrift 6.2.9 PGS 15. 
Maatregel: Om de overtreding te beëindigen moet u de gasflessen binnen uw bedrijfslocatie, waarvan de 

herkeuringsdatum overschreden is, af laten voeren en zorgen dat alleen goedgekeurde gasflessen 
in het bedrijf aanwezig zijn. 

 
Overtreding: Bij een opslag van meer dan 125 liter waterinhoud aan gasflessen, moeten deze worden 

opgeslagen in een opslagvoorziening conform de PGS 15-richtlijn. Tijdens het bezoek is 
geconstateerd dat er binnen uw bedrijf meer dan 125 liter aan gasflessen worden opgeslagen, 
welke niet in een opslagvoorziening conform de PGS 15-richtlijn worden opgeslagen. Het betreft 
hier ruimte VU-3 waar gasflessen niet zijn vastgezet en ruimte FU-40 waar fietsen zijn geplaatst in 
de gasflessenopslag. 

Voorschrift: Artikel 4.1 van het Activiteitenbesluit i.s.m. artikel 4.4 lid 1 onder c van de Regeling. 
Maatregel: U moet de voorraad opgeslagen gasflessen opslaan in een opslagvoorziening die voldoet aan de 

PGS 15 richtlijn of de voorraad terug te brengen tot minder dan 125 liter waterinhoud. U dient de 
gasflessen vast te zetten en goederen en materialen die niet noodzakelijk zijn voor de opslag van 
de gasflessen te verwijderen (fietsen). 
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Inhoud rapport 
De  Notitie 6081367.N01 van WNP was duidelijk. De bij berekening gebruikte bronvermogens zijn 
middels metingen geverifieerd. 
De gehanteerde bedrijfsduren van de koeling/aggregaten lijkt me aannemelijk. 
  
Bij de gekozen opstelling direct naast het wegtalud van de Vleutenseweg, nabij de brug waar het talud 
het hoogst is, pakt gunstig uit voor de geluidsniveaus van de vriescontainers bij de woningen en op de 
vergunningpunten A t/m E: 

• bij de woningen ten hoogste 30 dB(A) etmaalwaarde (Galjoenstraat): geen relevante toename 
van het totale geluidsniveau; 

• op de vergunningpunten maximaal 39 dB(A) etmaalwaarde: op 2 punten een 1 dB verhoging 
maar alles binnen de vergunde waarden. 

Conclusie/advies: 
De plaatsing van de 3 containers is passend binnen de milieuvergunning én milieuhygiënisch 
verantwoord. 
  
Naschrift 
De alternatieve locatie, ten noorden van de technische dienst FU28 was niet mogelijk 'vanwege de 
vergunde waarden': waarschijnlijk werd dan vergunningpunt C teveel aangestraald. Dat de 
vergunningpunten alle direct naast het bedrijfsterrein liggen is in feite een probleem voor SL omdat 
een nieuw bedrijfsonderdeel al gauw te dicht bij deze punten komt te liggen. Doordat op de gekozen 
locatie (toevallig) geen vergunningpunt ligt en deze locatie op vrij grote afstand van de 
vergunningpunten A t/m E is gelegen kon nog worden voldaan aan de vergunde waarden.  
  
Doordat hier tegelijk ook een hoog talud ligt kan het geluid naar de woningen goed worden 
afgeschermd, zonder extra voorzieningen, zodat een milieuhygiënisch probleem kon worden 
voorkomen. Overigens is dat vanwege de geluidsvoorschriften dus niet nodig. 
  
Wat ik bedoel: 
De huidige vergunningpunten zijn zeer ongunstig: 

• voor SL; 

• voor de bewoners (de de gemeente ?). 

Nog eens ter discussie stellen bij SL? 
 
 



Beschrijving van de voorgenomen verandering van de inrichting 
 
Door het sluiten van een fabriek in Europa wordt er een hoeveelheid productie overgebracht 
naar de fabriek in Utrecht. Het gaat om de productie van gemalen koffie verpakt in de 
zogeheten “soft-packs”.  
Voor het productieproces van bereiden tot verpakken heeft dit geen gevolgen. Er worden 
alleen twee verpakkingslijnen omgeruild die het verpakken van de “soft-packs” mogelijk 
maakt. De verpakkingsmachines worden overgeplaatst vanuit de fabriek in Europa naar 
Utrecht. 
Hiervoor worden twee vacuümverpakkingsmachines verwijderd uit vak 7 en 6 (FU1200).  
Op de layout tekening van de verpakkerij FU12 is de plaats van verpakkingslijnen 
aangegeven. 
 
Omschrijving van de verpakkingsmachines. 
De gemalen koffie wordt verpakt in een slappe verpakking, waarbij er CO2 wordt toegevoegd 
om de zuurstof uit de verpakking te verdrijven. De pakken worden vervolgens in dozen 
verpakt en naar de bestaande palletiseermachines (FU-14) afgevoerd. 
 
CO2-installatie. 
Voor het begassen tijdens het verpakken wordt koolzuur toegepast om de zuurstof uit de 
verpakking te verdrijven. Hiertoe wordt er een CO2-installatie geplaatst door Linde Gas 
Benelux BV. De CO2-installatie bestaat uit een opslagtank van 11,5 m3 vloeibare CO2 en 
twee verdampers. De gehele installatie wordt geplaatst op een doelmatige fundatieplaat en is 
voorzien van een hekwerk en beschermd door een doelmatige aanrijdbeveiliging. De locatie 
is op minimaal 5 meter afstand van een gebouw en op minimaal 3 meter van een put.  
Het totale jaarverbruik wordt geschat op 140 ton CO2 per jaar, waaruit volgt dat de CO2-tank 
gemiddeld < 1x per 2 weken moet worden gevuld met een tankwagen. Het vullen vindt niet in 
de nachtperiode plaats. Een opstellingstekening is bijgevoegd. 
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Chemische naam: Kooldioxide 
Formule: CO2

Specificatie/kwaliteit 
Zuiverheid ≥ 99,9 vol % 
Verontreiniging Zuurgraad * 

Reducerende stoffen, fosfine en waterstofsulfide * 
O2 ≤ 50 vpm 
CO ≤ 10 vpm 
Olie ≤ 50 ppm w/w 
* conform richtlijn 2008/84/EG 
Productie, opslag, distributie en levering conform HACCP-systeem

Verpakkingsvormen 
Waterinhoud (l) Werkdruk (bar) 

Geïsoleerde tanks met koelunit 5.000 – 40.000 15 à 20 (bij circa -22 °C) 
Vacuüm geïsoleerde tanks 3.200 – 50.000 15 à 20 (bij circa -22 °C) 
Ongeïsoleerde tanks 3.000 50 (bij circa 15 °C) 
Artikelcode KX 896 
Nieuwe artikelcode per 1-1-2008 3790901 

Omrekeningsfactoren 
1 kg ≅ 0,54 m3 ≅ 0,97 l l = liter bij -20 °C 
1 m3 ≅ 1,85 kg ≅ 1,79 l m3 bij 15 °C en 1 bar 
1 l ≅ 1,03 kg ≅ 0,56 m3 ≅ komt overeen met 

Fysische eigenschappen 
Moleculair gewicht (kg/kmol) 44,01 
Dichtheid gas (kg/m3 bij 1,013 bar en 0 °C) 1,977 
Relatieve dichtheid (lucht = 1 bij 0 °C) (-) 1,529 
Dichtheid vloeistof (bij -20 °C) (kg/dm3) 1,030 
Sublimatiepunt (°C) (K) -78,5 respectievelijk 194,7 
Kritische temperatuur (°C) (K) 31,1 respectievelijk 304,2 
Dampdruk (bar bij -20 °C) 19,7 

Overige informatie 
Veiligheidsinformatieblad Kooldioxide (koolzuur), sterk gekoeld, vloeibaar (VIB nr. 9451) 
Productbeschrijving Kleurloos en reukloos, onder druk tot vloeistof verdicht, 

(ge)koel(d) gas 
Afleveringsvorm Vloeibaar 
E-nummer E 290 
Bestemd voor de vervaardiging van levensmiddelen 

Gastoepassingen Vloeibare toepassingen 
Gasverpakken Vriezen en koelen 
Purging Deegkoelen 
Sparging Versproeien van poeder 
Controlled atmosphere Koudmalen 
Insectenbestrijding Superkritische extractie 
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afstand van de damwandprofielen, zodanig dat de geluidbijdrage vanwege de koelunits in 
de richting van de woningen aan de overzijde van de weg wordt afgeschermd. 
 
Een overzicht van de inrichting en de geprojecteerde opstellocatie van de koel-/ vriescon-
tainers is gegeven in figuur 1 en 2. 
 
Toetsingscriteria 
 
Het toetsingskader is uitgebreid beschreven in rapport 6081367.R01a. De huidig vergunde 
geluidsruimte2 is vastgelegd op de referentiepunten A t/m E. De ligging van de referentie-
punten is weergegeven in figuur 4. De vergunde langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
zijn gegeven in tabel 2 onder het kopje ‘Berekeningsresultaten’. 
 
Rekenvoorschrift 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de ‘Handlei-
ding meten en rekenen industrielawaai’ uitgegeven door het Ministerie van VROM 
(Samsom, 1999). 
 
De handleiding geeft technische procedures aan voor zowel de vergunningverlening en zo-
nering in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh), als voor de vergunningverlening in het 
kader van de Wet milieubeheer (Wm) en gemeentelijke verordeningen. Bij de berekeningen 
is gebruik gemaakt van Module C - Methode II. 
 
Geluidsgegevens koel- /vriesunits 
 
Algemeen 
 
Op het buitenterrein worden in totaal 3 koel-/vriescontainers opgesteld met een inhoud van 
13 m3. De containers worden geleverd door Hacon Containers B.V. en zijn voorzien van 
een Carrier koelunit. De ingebouwde unit bevindt zich aan de achterzijde van de container. 
 
De vriescontainers worden op verschillende temperatuurniveaus ingesteld (-5 °C, -12 °C 
en -18 °C). De vulling is maximaal 25% met ingevroren liquid coffee in consumentenver-
pakking. Het product wordt elders ingevroren op -18 °C en wordt op deze temperatuur in 
de containers gebracht. 
 
De containers worden periodiek geopend voor inspectie en metingen waarbij de volgende 
frequentie wordt verwacht: 
 

                                                 
2  De vergunde geluidsruimte is gebaseerd op een toelaatbaar equivalent geluidsniveau invallend op omliggende wo-

ningen van derden van ten hoogste 55/ 50/ 45 in respectievel jk de dag-, avond- en nachtperiode. E.e.a. overeen-
komstig de geluidsvoorschriften als verbonden aan de revisievergunning van 6 mei 1998 [kenmerk DSO 9707691 / 
Wm 0661]. 
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 container -5 °C: 2 tot 3 maal per week; 
 container -12 °C: 1 maal per 2 weken; 
 container -18 °C: 1 maal per maand. 

 
Geluidsgegevens 
 
In tabel 1 is een overzicht gegeven van de voor de 3 koel-/ vriescontainers ingevoerde 
geluidsbronnen.  
 
Tabel 1: Geluidsbronnen koel-/ vriescontainers 
 
Bronnummer en omschrijving Bronsterkte 

LW 
in dB(A) 

Bedrijfsduurpercentage  
 
dag avond nacht 

450, 454, 458 vriescontainer (compressor achterzijde) 88 33% 25% 17% 
451, 455, 459 vriescontainer (koelvent. achterzijde) 89 100% 75% 50 
452, 456, 460 vriescontainer (compressor overige wanden) 78 33% 25% 17% 
453, 457, 461 vriescontainer (koelvent. overige wanden) 79 100% 75% 50%

 
Bronsterkte 
 
Maatgevend voor de geluidemissie zijn de compressor en koelventilator van de koelunit aan 
de achterzijde van de container. Daarnaast wordt in beperkte mate geluid afgestraald via de 
overige wanden. 
 
De aan te houden bronsterkten zijn vastgesteld overeenkomstig methode II.10 ‘Hybride 
methoden’ als beschreven in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Daarbij 
worden de berekeningsresultaten gecontroleerd en de bronsterkte eventueel bijgesteld op 
basis van de meetresultaten. De meetresultaten zijn ontleend aan de technische specificatie 
als verstrekt door de leverancier. Aanvullend is gebruik gemaakt van de resultaten van 
indicatieve metingen uitgevoerd door de ARBO-dienst van D.E. 
 
Een overzicht van het ingevoerde controlemodel is gegeven in figuur 3. De bijbehorende 
meetresultaten (referentiewaarden) en berekeningsresultaten zijn gegeven in bijlage 1. De 
meet- en rekenresultaten komen binnen een nauwkeurigheidsmarge van 1 dB overeen. 
 
Bedrijfsduur 
 
De effectieve inschakelduur van de koelunits is afhankelijk van de koelbehoefte. In de 
nachtperiode is deze lager dan overdag. Daarnaast worden de containers periodiek geopend 
en wordt het product in ingevroren toestand in de container geplaatst. In de aangehouden 
bedrijfsduur (zie tabel 1) is met deze factoren rekening mee gehouden. 
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Maximale geluidsniveaus 
 
Vanwege de koel-/vriesunits zijn geen relevante maximale geluidsniveaus te verwachten. 
 
Ten gevolge van het na inspectie/meting (beheerst) sluiten van de deuren van de koel-
/vriescontainers kunnen maximale geluidsniveaus optreden met een bronsterkte variërend 
van circa LW,max = 100 tot 108 dB(A). De in het bestaande rekenmodel ingevoerde maximale 
geluidsbronnen als bijvoorbeeld het vrachtverkeer en laad- en losactiviteiten zijn onveran-
derd maatgevend voor de maximale geluidsniveaus in de omgeving van de inrichting. 
 
Rekenmodel 
 
Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu, versie V1.62, 
van dgmr-software. Een overzicht van de aan het rekenmodel toegevoegde geluidsbronnen 
met coördinaten, hoogten en octaafbandspectra is gegeven in bijlage 2. De aan het reken-
model toegevoegde objecten (containers) zijn met coördinaten, hoogten en reflectiecoëffi-
ciënten gegeven in bijlage 3 Voor het overige is het rekenmodel ongewijzigd t.o.v. rapport 
6081367.R01a. 
 
Rekenpunten 
 
De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn berekend op: 
 

 rekenpunt 01 t/m 12, gelegen ter plaatse van de omliggende woningen; 
 vergunningpunten A t/m E; 
 rekenpunt F vrij gelegen ter plaatse van de woningen aan het Spinozaplantsoen. 

 
Alle rekenpunten liggen op een waarneemhoogte ho = +5,0 m boven het maaiveldniveau 
ter plaatse. 
 
Een overzicht van het akoestisch rekenmodel met de ligging van de objecten, bodemvlak-
ken en rekenpunten is gegeven in figuur 4. De ligging van de bestaande en toegevoegde 
geluidsbronnen is weergegeven in figuur 5 en 6. 
 
Berekeningsresultaten 
 
In bijlage 4.1 is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde beoorde-
lingsniveaus LAr,LT invallend op de rekenpunten vanwege uitsluitend de bijdrage van de 
koel-/vriescontainers3.  
 

                                                 
3  Een eventuele straffactor Kx voor tonaal, impuls of muziekgeluid is niet van toepassing. Het berekende equivalente 

geluidsniveau komt overeen met het langt jdgemiddelde beoordelingsniveau. 



Notitie 6081367.N01 5

De cumulatieve bijdrage vanwege de bestaande bronnen (als beschreven in rapport 
6081367.R01a) en de tijdelijk op te stellen koel-/vriesunits is gegeven in bijlage 4.2. Een 
samenvatting van de resultaten is gegeven in tabel 2. 
 
Tabel 2: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT in dB(A) [afgerond op 

hele dB(A)’s] met tussen (..) de grenswaarden volgens de vigerende ver-
gunning (resultaten inclusief bijdrage koel-/ vriescontainers) 

 

Rekenpunt en omschrijving 
Waarneem-
hoogte [m] 

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 
LAr,LT in dB(A) 

  dagperiode avondperiode nachtperiode 
01_A woning Galjoenstraat 5 47 46 44 
02_A woning Aakplein 5 49 48 45 
03_A woning Aakplein 5 50 49 44 
04_A woning Galjoenstraat 5 47 46 42 
05_A woning Th. a Kempisplantsoen 5 50 48 45 
      
06_A woning Th. a Kempisplantsoen 5 49 47 43 
07_A woning Th. a Kempisplantsoen 5 46 45 41 
08_A woning Th. a Kempisplantsoen 5 35 32 28 
09_A woning Spinozaplantsoen 5 46 45 42 
10_A woning Spinozaplantsoen 5 50 47 42 
      
11_A woning Spinozaplantsoen 5 52 49 42 
12_A woning Spinozaplantsoen 5 50 48 43 
      
A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5 60 (63) 58 (59) 55 (55) 
B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5 58 (63) 57 (57) 52 (52) 
C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5 54 (58) 52 (53) 48 (48) 
D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5 49 (54) 47 (49) 43 (43) 
E_A Keulsekade 5 50 (57) 48 (52) 45 (48) 
      
F_A Spinozaplantsoen 5 52 49 42 

1 Een overzicht met de ligging van de rekenpunten is gegeven in figuur 4. 

 
Uit de resultaten volgt dat bij de beoogde opstelling wordt voldaan aan de vergunde waar-
den. 
 
Alternatieve opstellocatie 
 
Aanvullend is nagegaan of de koel-/vriescontainers ook kunnen worden opgesteld nabij 
het pand van de technische dienst (FU 28, plaatsing voorlangs noordgevel). Uit de reken-
resultaten volgt dat in die situatie niet aan de vergunningsvoorschriften kan worden vol-
daan. 
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4081367WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 1.1Controle bronsterkten; compressor + koelventilator in bedrijf

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder:
Model: koel-/vriescontainers (controle bronsterkte)
Groep: Waarde=vriescontainer / Referentie=vriescontainer
Periode: Waarde=Dagperiode / Referentie=Dagperiode
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=compr.+koelvent.

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil
ARBO-1_A ref. punt container (ARBO, 1 m) 1,50 82 81 1
ARBO-2_A ref. punt container (ARBO, 5 m) 1,50 71 72 -1
ARBO-3_A ref. punt container (ARBO, 20 m) 1,50 59 59 0
Leveranc._A referentiepunt container (leveranc., 1,5 m) 1,20 79 78 1

3-11-2010 10:43:17Geomilieu V1.62



4081367WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 1.2Controle bronsterkten; alleen compressor in bedrijf

Rapport: Vergelijkingstabel
Folder:
Model: koel-/vriescontainers (controle bronsterkte)
Groep: Waarde=compressor / Referentie=compressor
Periode: Waarde=Dagperiode / Referentie=Dagperiode
Toetswaarden: Waarde=Berekende waarden / Referentie=compr.

Naam Omschrijving Hoogte Waarde Referentie Verschil
ARBO-1_A ref. punt container (ARBO, 1 m) 1,50 79 78 1
ARBO-2_A ref. punt container (ARBO, 5 m) 1,50 67 67 0
ARBO-3_A ref. punt container (ARBO, 20 m) 1,50 55 -- --
Leveranc._A referentiepunt container (leveranc., 1,5 m) 1,20 75 -- --

3-11-2010 10:42:18Geomilieu V1.62



4081367WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 2Overzicht van de aan het bestaande rekenmodel toegevoegde geluidsbronnen

Model: Melding november 2010 (koel-/vriescontainers)
Groep: koel-/vriesinstallaties

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek GeenDemping
450 vriescontainer 1 (compressor achterzijde)   133837,36   456626,48     1,70      0,00   0,00 360,00 Nee
451 vriescontainer 1 (koelvent. achterzijde)   133837,57   456626,58     1,70      0,00   0,00 360,00 Nee
452 vriescontainer 1 (compressor overige wanden)   133838,04   456625,05     1,70      0,00   0,00 360,00 Ja
453 vriescontainer 1 (koelvent. overige wanden)   133838,25   456625,15     1,70      0,00   0,00 360,00 Ja
454 vriescontainer 2 (compressor achterzijde)   133840,13   456627,83     1,70      0,00   0,00 360,00 Nee

455 vriescontainer 2 (koelvent. achterzijde)   133840,34   456627,93     1,70      0,00   0,00 360,00 Nee
456 vriescontainer 2 (compressor overige wanden)   133840,81   456626,40     1,70      0,00   0,00 360,00 Ja
457 vriescontainer 2 (koelvent. overige wanden)   133841,02   456626,50     1,70      0,00   0,00 360,00 Ja
458 vriescontainer 3 (compressor achterzijde)   133842,84   456629,17     1,70      0,00   0,00 360,00 Nee
459 vriescontainer 3 (koelvent. achterzijde)   133843,05   456629,27     1,70      0,00   0,00 360,00 Nee

460 vriescontainer 3 (compressor overige wanden)   133843,52   456627,74     1,70      0,00   0,00 360,00 Ja
461 vriescontainer 3 (koelvent. overige wanden)   133843,73   456627,84     1,70      0,00   0,00 360,00 Ja

3-11-2010 12:02:42Geomilieu V1.62



4081367WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 2Overzicht van de aan het bestaande rekenmodel toegevoegde geluidsbronnen

Model: Melding november 2010 (koel-/vriescontainers)
Groep: koel-/vriesinstallaties

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal
450   4,77   6,02   7,75   50,10   64,60   77,80   82,30   80,30   80,60   81,70   76,70   67,20   88,16
451   0,00   1,25   3,01   62,80   73,70   75,20   85,10   82,20   81,30   80,10   77,00   65,90   89,24
452   4,77   6,02   7,75   40,10   54,60   67,80   72,30   70,30   70,60   71,70   66,70   57,20   78,16
453   0,00   1,25   3,01   52,80   63,70   65,20   75,10   72,20   71,30   70,10   67,00   55,90   79,24
454   4,77   6,02   7,75   50,10   64,60   77,80   82,30   80,30   80,60   81,70   76,70   67,20   88,16

455   0,00   1,25   3,01   62,80   73,70   75,20   85,10   82,20   81,30   80,10   77,00   65,90   89,24
456   4,77   6,02   7,75   40,10   54,60   67,80   72,30   70,30   70,60   71,70   66,70   57,20   78,16
457   0,00   1,25   3,01   52,80   63,70   65,20   75,10   72,20   71,30   70,10   67,00   55,90   79,24
458   4,77   6,02   7,75   50,10   64,60   77,80   82,30   80,30   80,60   81,70   76,70   67,20   88,16
459   0,00   1,25   3,01   62,80   73,70   75,20   85,10   82,20   81,30   80,10   77,00   65,90   89,24

460   4,77   6,02   7,75   40,10   54,60   67,80   72,30   70,30   70,60   71,70   66,70   57,20   78,16
461   0,00   1,25   3,01   52,80   63,70   65,20   75,10   72,20   71,30   70,10   67,00   55,90   79,24
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4081367WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 3Overzicht van de aan het bestaande rekenmodel toegevoegde objecten

Model: Melding november 2010 (koel-/vriescontainers)
Groep: koel-/vriesinstallaties

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 1k
139 koel-/vriescontainer   133839,88   456624,30     2,59      0,00 0 dB 0,80
140 koel-/vriescontainer   133842,65   456625,65     2,59      0,00 0 dB 0,80
141 koel-/vriescontainer   133845,36   456626,99     2,59      0,00 0 dB 0,80
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4081367WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.1LAr,LT; bijdrage koel-/ vriescontainers

Rapport: Resultatentabel
Model: Melding november 2010 (koel-/vriescontainers)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: koel-/vriesinstallaties
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A woning Galjoenstraat 5,00 23,2 21,9 20,2 30,2 26,9
02_A woning Aakplein 5,00 20,9 19,6 17,9 27,9 25,3
03_A woning Aakplein 5,00 16,9 15,7 13,9 23,9 22,0
04_A woning Galjoenstraat 5,00 15,3 14,1 12,3 22,3 20,4
05_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 15,5 14,3 12,5 22,5 20,9

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 12,5 11,3 9,5 19,5 18,0
07_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 13,8 12,6 10,8 20,8 19,3
08_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 13,0 11,7 10,0 20,0 18,1
09_A woning Spinozaplantsoen 5,00 21,1 19,8 18,1 28,1 26,3
10_A woning Spinozaplantsoen 5,00 16,5 15,3 13,5 23,5 21,9

11_A woning Spinozaplantsoen 5,00 16,4 15,1 13,4 23,4 21,8
12_A woning Spinozaplantsoen 5,00 16,0 14,7 12,9 22,9 21,4
A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5,00 31,9 30,6 28,9 38,9 36,4
B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5,00 29,3 28,0 26,3 36,3 34,2
C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5,00 14,1 12,9 11,1 21,1 19,4

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5,00 20,7 19,5 17,7 27,7 25,9
E_A Keulsekade 5,00 28,4 27,1 25,4 35,4 32,9
F_A Spinozaplantsoen 5,00 16,0 14,8 13,0 23,0 21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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4081367WNP raadgevende ingenieurs
Bijlage 4.2LAr,LT; Gehele inrichting inclusief bijdrage koel-/ vriescontainers

Rapport: Resultatentabel
Model: Melding november 2010 (koel-/vriescontainers)

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAr,LT
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li
01_A woning Galjoenstraat 5,00 46,7 46,3 43,6 53,6 56,1
02_A woning Aakplein 5,00 48,8 48,3 45,3 55,3 58,2
03_A woning Aakplein 5,00 50,1 48,7 44,5 54,5 58,5
04_A woning Galjoenstraat 5,00 46,9 45,8 42,2 52,2 57,1
05_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 49,7 48,4 44,7 54,7 69,2

06_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 48,8 47,1 42,8 52,8 66,8
07_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 46,0 44,7 41,3 51,3 62,1
08_A woning T. a Kempisplantsoen 5,00 35,3 32,5 27,8 37,8 55,6
09_A woning Spinozaplantsoen 5,00 46,5 45,0 41,8 51,8 62,2
10_A woning Spinozaplantsoen 5,00 49,5 46,9 42,5 52,5 66,6

11_A woning Spinozaplantsoen 5,00 52,1 48,6 42,2 53,6 68,1
12_A woning Spinozaplantsoen 5,00 50,3 47,7 43,1 53,1 67,1
A_A fietspad Vleutenseweg - noord 5,00 59,5 58,0 54,8 64,8 81,2
B_A fietspad Vleutenseweg - noordoost 5,00 58,5 56,6 52,2 62,2 81,6
C_A fietspad Vleutenseweg - oost 5,00 53,8 52,2 48,5 58,5 75,6

D_A hoek Vleutensevaart-Keulsekade 5,00 48,6 47,4 43,4 53,4 70,7
E_A Keulsekade 5,00 50,0 48,4 44,6 54,6 70,1
F_A Spinozaplantsoen 5,00 52,1 48,7 42,4 53,7 67,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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