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HOOFDSTUK1 Inleiding 

In opdracht van Afvalsturing Friesland N.V. heeft ARCADIS een luchtkwaliteitonderzoek 

uitgevoerd voor de Reststoffen Energie Centrale (hierna: REC) in Harlingen.  

 

In het kader van een milieuvergunningaanvraag heeft Pro Monitoring eerder een 

luchtonderzoek aan de REC verricht. Het onderzoek is beschreven in het Pro Monitoring-

rapport ‘Rapportage betreffende luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen’ van 19 juni 2008. 

Bij uitspraak van de Raad van State van 13 januari 2010 werd de door de provincie Friesland 

aan de REC verstrekte vergunning Wet milieubeheer vernietigd. Ten aanzien van 

luchtverspreidingsberekeningen is in de uitspraak van de Raad van State opgemerkt, dat de 

berekeningen niet de worst-case situatie weergeven voor wat betreft de ruwheidslengte en 

de gebouwinvloed. Daarnaast is opgemerkt dat het niet duidelijk is wat de invloed is van de 

aanwezige windturbine nabij REC op de pluimverspreiding. Raad van State baseerde zich 

op het deskundigheidsbericht van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). Er is 

naar voren gebracht dat het Nieuw Nationaal Model (NNM) feitelijk niet is gevalideerd 

voor berekeningen boven grote wateren (zee/grote meer). Voor de berekeningen boven 

grote wateren kan volgens het advies van StAB met een aangepaste ruwheidslengte een 

benadering worden verkregen. 

 

Naar aanleiding van voornoemde uitspraak is het luchtkwaliteitonderzoek geactualiseerd 

en rekening gehouden met de kritiekpunten en kanttekeningen van de StAB. Het 

luchtkwaliteitonderzoek maakt deel uit van de aanvulling voor een 

milieuvergunningaanvraag. In dit onderzoek is rekening gehouden met de nieuwe inzichten 

wat betreft de meest recente emissiefactoren (van transport), de achtergrondconcentraties, 

het rekenmodel en invoerparameters. 

 

Voor de verkeersemissies ten gevolge van de aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van 

bodemas, worden twee scenario’s in het onderzoek onderscheiden: 

 Scenario A: aanvoer afval, 100% door middel van vrachtauto’s en afvoer bodemas, 

100% door vrachtauto’s; 

 Scenario B: aanvoer afval, 50% per vrachtauto en 50% per schip en afvoer bodemas, 

100% per schip. 

 

De lange termijn immissiesituatie rond het bedrijfsterrein is berekend met behulp van het 

Nieuw Nationaal Model voor de verspreiding van luchtverontreiniging. De gebruikte pc-

applicatie is KEMA STACKS versie 2009.1. KEMA STACKS is goedgekeurd door VROM 

voor luchtverspreidingsberekeningen. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. Gedurende de inregelperiode (eerste) van de 

installatie gelden voor enkele componenten hogere emissie-eisen. 
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De berekeningen zijn uitgevoerd voor het eerste jaar (inregelperiode van de installatie) en 

één jaar daarna. Alle berekeningen zijn uitgevoerd met het referentiejaar 2011, met 

uitzondering van koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (CxHy). Voor deze 

componenten is het meest recente referentiejaar waarvan de achtergrondconcentratie 

bekend is genomen. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met de effecten van 

windturbine en gelden wanneer de windturbine stil staat. De effecten van de windturbine 

op de verspreidingsberekeningen zijn onderzocht door KEMA. 

 

Op een kaart worden de contouren van stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en 

waterstoffluoride (HF) gepresenteerd. Daarnaast is van deze en de rest van de relevante 

componenten de hoogst voorkomende concentratie in de omgeving weergegeven. Op basis 

van bovenstaande moet blijken of de berekende immissieconcentraties voldoen aan de 

gestelde normen in hoofdstuk 2. 
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HOOFDSTUK2 Toetsingskader 

2.1 NORMEN 

Voor de beoordeling van de luchtkwaliteit vanwege de REC zal worden uitgegaan van de 

emissies van de componenten die worden genoemd in het Besluit verbranden afvalstoffen 

(Bva). Voor de verschillende componenten zijn door middel van een verspreidingsmodel de 

immissies in de omgeving van de REC berekend. De berekende waarden worden getoetst 

aan de vigerende normen. Deze normen zijn aan verschillende bronnen ontleend: 

 Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (PM10, NO2, SO2, CO, CxHy (berekend en getoetst 

als C6H6) en Cd). 

 Factsheets RIVM 2009 (HF). 

 RIVM rapport1 711701025, blz. 73 (Hg). 

 RIVM rapport2 609021077, blz. 35 (HCl). 

 

In Tabel 2.1 is een overzicht gegeven van de grens- en streefwaarden en het maximaal 

toelaatbaar risico (MTR). Grenswaarden zijn wettelijke normen. MTR- en streefwaardes zijn 

geen wettelijke normen.  

 

MAXIMAAL TOELAATBAAR RISICO (MTR) EN STREEFWAARDEN 

MTR: een wetenschappelijk afgeleide waarde voor een stof, die aangeeft bij welke concentratie 

of geen negatief effect te verwachten is op het milieu of een kans van 10
-6 

per jaar op sterfte 

voor de mens kan worden voorspeld.  

Streefwaarde: een waarde die aangeeft wanneer er sprake is van verwaarloosbare effecten op 

het milieu.  

 

Component Grenswaarde of MTR 
Percentiel-

waarde 
Bron 

Fijn stof (PM10)  Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf juni 2011) 

 Grenswaarde 50 μg/m3 als 24-

uurgemiddelde (vanaf juni 2011) 
(max. 35x per jaar overschrijding) 

 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

Fijn stof (PM2,5)  Richtwaarde 25 μg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 2010 

 Grenswaarde 25 μg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 2015 

 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

                                                                 
1 Re-evaluation of human toxicological maximum permissible risk level d.d. march 2003 
2 Gezondheidsaspecten bij IPPC-vergunningen, 2008. 

Tabel 2.1 

Overzicht grens-, MTR- en 

streefwaarden 
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Component Grenswaarde of MTR 
Percentiel-

waarde 
Bron 

Stikstofdioxide (NO2)  Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 2015) 

 Grenswaarde 200 μg/m3 als 

uurgemiddelde (vanaf 2015) 
    (max. 18x per jaar overschrijding) 

 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

Koolstofmonoxide (CO)  Grenswaarde 10.000 μg/m3 als 8-

uurgemiddelde (komt overeen 

met 3.600 μg/m3 als 98-

percentielwaarde) 

98 Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

Zwaveldioxide (SO2)  Grenswaarde 350 μg/m3 als 

uurgemiddelde 
     (max. 24x per jaar overschrijding) 

 Grenswaarde 125 μg/m3 als 24-

uurgemiddelde (max. 3x per jaar 

overschrijding) 

99,7 

 

 

99,2 

 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

CxHy (berekend en 

getoetst als 

Benzeen (C6H6)) 

Grenswaarde 5 μg/m3 als 

jaargemiddelde 

 Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

Zoutzuur (HCl) Richtwaarde 5.000 μg/m3 als 

uurgemiddelde 

99,99 RIVM rapport 

609021077 

Waterstoffluoride (HF) MTR- en streefwaarde (nog) niet 

bekend 

 

 

 

Factsheets RIVM 2009 

Kwik (Hg)  Streefwaarde 0,2 μg/m3 als 

jaargemiddelde 

 RIVM rapport 

711701025 

Cadmium (Cd) Streefwaarde 0,005 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 2013) 

 Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 

Som zware metalen*  Onbekend   

Dioxinen en furanen 

(PCDD/PCDF) 

Minimalisatieverplichting  Geen 

luchtkwaliteitsnorm 

aanwezig 

* Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

 

Er is voor HCl alleen een richtwaarde van 5 mg/m3
 voor acute effecten (irritatie), die wordt 

gebruikt bij kortdurende blootstelling van maximaal een uur in geval van calamiteiten. Voor 

fluoriden zijn MTR- en streefwaarde (nog) niet bekend volgens de factsheets van RIVM van 

november 2009. 

 

De toetsingwaarden voor CO, SO2, HF en HCl zijn weergegeven in de vorm van 1-, 8- en/of 

24-uurgemiddelde waarden, die soms een bepaald aantal keren overschreden mogen 

worden. Om te toetsen aan deze waarden zal gebruik worden gemaakt van 

percentielwaarden. Een percentielwaarde geeft een bepaalde overschrijdingsfrequentie 

weer. De contour van 350 μg/m3 als 99,7-percentiel vormt de begrenzing van het gebied 

waarbinnen een concentratie van zwaveldioxide van 350 μg/m3 méér dan 0,3% van de tijd 

(24 uur/jaar) wordt overschreden. De toetsingwaarde ‘350 μg/m3 als uurgemiddeld dat 

maximaal 24 keer per jaar mag worden overschreden’ komt dus overeen met een 99,7-

percentielwaarde. De toetsingwaarde 125 μg/m3 als 24-uurgemiddelde (maximaal 3 keer 

per jaar overschrijding) komt dus overeen met een 99,2-percentielwaarde. 
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2.2 REGELING BEOORDELING LUCHTKWALITEIT 2007 

In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 worden o.a. de rekenmethoden beschreven 

voor de verschillende situaties. Zo zijn er twee standaardrekenmethodes ontwikkeld voor 

het rekenen aan de luchtkwaliteit als gevolg van wegverkeer, standaardrekenmethode 1 en 

2. En er is een rekenmethode voor de bepaling van de luchtkwaliteit nabij bedrijven en 

bedrijventerreinen, standaardrekenmethode 3. 

De verspreidingsberekeningen rondom de REC zijn met standaardrekenmethode 3 

uitgevoerd. De berekeningen langs de Lange Lijnbaan zijn uitgevoerd met 

standaardrekenmethode 1. 

 

Correctie van fijn stofconcentraties voor component zeezout  

Volgens de Wet milieubeheer (artikel 5.19, lid 2) worden bij de vaststelling van het 

kwaliteitsniveau PM10 alleen de concentraties van stoffen in beschouwing genomen die 

direct of indirect door de mens in de lucht worden gebracht en die schadelijke gevolgen 

kunnen hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu in zijn geheel. In de 

‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ is met artikel 35 lid 6 geregeld dat een aftrek van 

zeezout plaats kan vinden volgens de in bijlage 4 bij de regeling horende methode. Volgens 

die methode mag, afhankelijk van de regio in Nederland, voor zeezout 3 tot 7 μg/m3 in 

mindering gebracht op de berekende jaargemiddelde concentratie fijn stof. Voor de 

gemeente Harlingen geldt een zeezoutcorrectie van 6 μg/m3. Het berekende aantal 

overschrijdingsdagen mag voorafgaand aan de toetsing met 6 dagen worden verminderd. 

 

2.3 HET TOEPASBAARHEIDSBEGINSEL ARTIKEL 5.19 VAN WM 

In de Wet milieubeheer is opgenomen dat de luchtkwaliteit niet langer getoetst hoeft te 

worden op plaatsen waar geen mensen kunnen komen. De belangrijkste gevolgen van 

artikel 5.19 zijn:  

 Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft 

en waar geen permanente bewoning is. 

 Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële 

inrichtingen (hier gelden de ARBO regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. 

Een uitzondering hierop is voor publiek toegankelijke plaatsen zoals tuincentra; deze 

worden wél beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingscriterium een rol). 

 Bij de beoordeling van een inrichting in het kader van de Wet milieubeheer vindt toetsing 

plaats vanaf de grens van de inrichting of bedrijfsterrein. 

 Geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen, en op de middenberm 

van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm. 

 

Toetsing 
In dit onderzoek zijn de componenten uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (NO2, 

PM10, SO2, CO en Cd) getoetst vanaf de terreingrens van de REC. Overige componenten zijn 

getoetst bij de meest dichtbijgelegen woningen rondom het industrieterrein Industriehaven. 
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HOOFDSTUK3 Situatiebeschrijving 

3.1 LOCATIE 

De beoogde locatie voor de REC ligt op het westelijke deel van het industrieterrein 

Industriehaven in de gemeente Harlingen. Het omringende gebied wordt gekenmerkt door 

industriële ontwikkelingen van o.a. windturbines en haven-gerelateerde faciliteiten. Het 

plangebied grenst aan het Natura2000-gebied Waddenzee. 

 

De locatie voor de nieuwe centrale en de omgeving zijn in Figuur 3.1 weergegeven. 

 

 

3.2 BESCHRIJVING INSTALLATIE 

De installatie en het verbrandingsproces worden beschreven middels de volgende 

onderverdeling: 
 

 Aanvoer, opslag, voorbewerking en dosering van de reststoffen; 

 Verbranding; 

 Warmteterugwinning; 

 Warmtelevering; 

 Koelwatersituatie; 

 Rookgasreiniging; 

Figuur 3.1 

Locatie van REC 
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 Opslag en afvoer van reststoffen; 

 Overige installatiedelen. 
 

Vooralsnog zal de REC de volgende installatieonderdelen kennen: 

 

 
 

 

Opgemerkt moet worden dat de WKC geen deel uit maakt van de inrichting. De 

rookgasreiniging (RGR) is zodanig ontworpen dat voldaan wordt aan de 

emissiegrenswaarden volgens het BVA en de BREF Waste Incineration. Verder is ervoor 

gekozen om een droog rookgasreinigingsysteem te installeren. Hierdoor komen er geen 

afvalwaterstromen uit de rookgasreiniging vrij. 

Dit droge rookgasreinigingsysteem bestaat uit: 

1 Een 1-velds E(lektrostatisch)-filter, waarmee meer dan 85% van de vliegassen 

afgevangen worden; 

2 Een additieven-injectie met natriumbicarbonaat en actief kool. De additieven 

adsorberen aanwezige (gasvormige) verontreinigingen. Natriumbicarbonaat zorgt voor 

adsorptie van HCl, SO2 en HF. Het actief kool zorgt voor adsorptie van zware metalen 

en dioxinen en furanen Het doekenfilter verwijdert vervolgens de (stof)gebonden 

verontreinigingen. De bicarbonaat injectie en actief kool injectie zijn beide dubbel 

uitgevoerd. In normale situaties is 1 lijn in werking en staat de tweede stand-by.  

3 Het doekenfilter. Dit verwijdert de (stof)gebondenverontreinigingen. Het doekenfilter 

bestaat uit totaal 8 (2x4) onafhankelijke, apart af te schakelen compartimenten. Hiermee 

is het doekenfilter uitgevoerd met voldoende overcapaciteit. Het doekenfilter is in staat 

om met minder dan 8 compartimenten de emissiegrenswaarden te behalen. Bij 

nominale capaciteit is dit 7 compartimenten en bij de minimale capaciteit is dit 5 

compartimenten.. 

4 Een SCR-katalysator, die ervoor zorgt dat NOX door middel van een ammoniak-

oplossing (NH4OH) uit de rookgassen wordt verwijderd. De NOX wordt omgezet in 

stikstof en water. 

5 Een warmtewisselaar, een zuig/trek ventilator en de schoorsteen. 
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Figuur 3.2 

Schematisch weergave 

rookgasreiniging (RGR) 

 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 12 

HOOFDSTUK4 Emissiesituatie 

4.1 SCHOORSTEENEMISSIES REC 

Als gevolg van de verbrandingsinstallatie zal emissie plaats vinden van enkele 

componenten via een 44 m hoge schoorsteen met een interne diameter van 2,5 m. De 

rookgastemperatuur bedraagt 130 ºC en het debiet is 177.000 Nm3/h (droog en 11% O2).  

Op basis van het debiet van de rookgassen, de aan te vragen jaargemiddelde 

emissieconcentraties (het eerste jaar en daarna) en een bedrijfstijd van 8000 uur/jaar, zijn de 

emissievrachten berekend. Deze bedrijfstijd is exclusief 60 storingsuren/jaar in de 

rookgasreiniging en meetapparatuur (zie nader toelichting in paragraaf 4.2). 

De jaargemiddelde emissie-eis en de berekende jaarvrachten zijn in Tabel 4.2 en Tabel 4.3 

weergegeven. De onderstaande emissies voldoen aan het Bva en de BREF Waste 

Incineration. 

 
Component daggemiddelde jaargemiddelde jaargemiddelde 

  emissieconcentratie emissieconcentratie emissieconcentratie 

  
(tijdens 1ste jaar en 

daarna) 
(na één jaar) (eerste jaar) 

  (mg/Nm3 bij 11% O2) (mg/Nm3 bij 11% O2) (mg/Nm3 bij 11% O2) 

CO <30 -- -- 

NOx <70 <60 60 

stof (PM10)* <5 1,5 3 

HCl <8 5 8 

HF <1 0,2 0,8 

SO2 <40 10 25 

NH3 <5 <3 3 

CxHy <10 5 5 

Hg <0,02 <0,005 0,01 

Cd & Tl <0,005 <0,002 0,002 

som zware metaten <0,2 <0,05 0,1 

Dioxinen/furanen <0,1*10-6 <0,01*10-6 0,02*10-6 

* PM2,5 is een onderdeel van PM10 

 
Component jaarvracht o.b.v. jaargemid. jaarvracht o.b.v. jaargemid. (1ste jaar)

  (na één jaar) emissieconcentratie emissieconcentratie 

    

  (kg/jaar) (kg/jaar) 

CO 42.480* 42.480* 

NOx** 84.960 84.960 

stof (PM10)*** 2.124 4.248 

HCl 7.080 11.328 

Tabel 4.2 

Overzicht aan te vragen 

emissieconcentraties. 

Tabel 4.3 

Berekende emissievrachten 
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Component jaarvracht o.b.v. jaargemid. jaarvracht o.b.v. jaargemid. (1ste jaar)

  (na één jaar) emissieconcentratie emissieconcentratie 

    

  (kg/jaar) (kg/jaar) 

HF 283 1.133 

SO2 14.160 35.400 

NH3 4.248 4.248 

CxHy 7.080 7.080 

Hg 7 14 

Cd & Tl 3 3 

som rest zware metaten**** 71 142 

Dioxinen/furanen 0,000014 0,000028 
* Berekend op basis van emissie-eis daggemiddelde concentratie 
** Initiële fractie NO2 in NOx bedraagt 5% 
*** PM10 is totaal fijn stofdeeltjes met diameter kleiner of gelijk aan 10 μm. PM2,5 is een fractie 
van PM10. Deze fractie is niet bekend. 

**** Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

 

De berekeningen zijn uitgevoerd met de emissievrachten van het eerste jaar (inregelperiode) 

en daarna. De emissies zullen niet voor alle dagen hetzelfde zijn. Maar deze emissies zullen 

voldoen aan de dag- en jaargemiddelde emissie-eissen. Bij de modellering is rekening 

gehouden met de emissiefluctuatie. Er is van uitgegaan dat een deel van het jaar de 

maximale daggemiddelde emissieconcentratie wordt uitgestoten en de overige emissie is 

verdeeld over de rest van het jaar. De totale emissie moet overeen komen met de jaarvracht. 

Omdat de daggemiddelde emissieconcentratie en de jaarvracht per component varieert, kan 

dit leiden tot een andere tijdverdeling. De gehanteerde verdeling is opgenomen in Tabel 4.4 

en Tabel 4.5. Voor het berekenen van de jaargemiddelde concentratie zal deze werkwijze 

nagenoeg geen invloed hebben op de resultaten, maar zal wel van invloed kunnen zijn op 

de resultaten van uur-, 8 uur- en 24-uurgemiddelde concentratie. De emissieverdeling is 

toegepast voor componenten waarvan de toetsingwaarde van de uur-, 8-uur en 24-

uurgemiddelde concentratie van belang is. 

 
Tijdverdeling per component Emissieverdeling Totaal emissie 

  [kg] [kg/jaar] 

NO2 70% vd tijd hoog 70800 

NO2 30% vd tijd laag 14160 

84960 

  

PM10 50% vd tijd hoog 3540 

PM10 50% vd tijd laag 708 

4248 

  

SO2 50% vd tijd hoog 28320 

SO2 50% vd tijd laag 7080 

35400 

  

HF 60% vd tijd hoog 850 

HF 40% vd tijd laag 283 

1133 

  

HCl 80% vd tijd hoog 9062 

HCl 20% vd tijd laag 2266 

11328 

  

 
Tijdverdeling per component Emissieverdeling Totaal emissie 

  [kg] [kg/jaar] 

PM10 25% vd tijd hoog 1770 

PM10 75% vd tijd laag 354 

2124 

  

SO2 20% vd tijd hoog 11328 

SO2 80% vd tijd laag 2832 

14160 

  

HF 15% vd tijd hoog 212 283 

Tabel 4.4 

Tijd- en emissieverdeling eerste 

jaar 

Tabel 4.5 

Tijd- en emissieverdeling na 

eerste jaar 
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Tijdverdeling per component Emissieverdeling Totaal emissie 

  [kg] [kg/jaar] 

HF 85% vd tijd laag 71   

HCl 50% vd tijd hoog 5664 

HCl 50% vd tijd laag 1416 

7080 

 

4.2 SCHOORSTEENEMISSIES REC GEDURENDE STORINGEN 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen (onder andere continue monitoring van diverse 

onderdelen) die de REC installeert valt niet uit te sluiten dat er sporadisch een storing zal 

optreden in de rookgasreiniger. Met storing wordt die situatie bedoeld waarin de 

rookgasreiniger niet (geheel) functioneert waardoor deels ongereinigde rookgassen 

geëmitteerd kunnen worden. Een storing in de rookgasreiniging leidt pas tot een 

onacceptabele situatie indien de gestelde emissievoorschriften worden overschreden dan 

wel dreigen te worden overschreden. Indien dit het geval is zal de reststoffenenergiecentrale 

gecontroleerd uit bedrijf worden genomen. Storingen die binnen 4 uur door een reparatie 

kunnen worden hersteld, zullen dit niet tot gevolg hebben. Deze procedure is conform het 

Bva en volgens de ‘beslisbomen storingen rookgasreiniging’ (zie website Infomil). 

Het aantal storingsuren dat wordt aangevraagd voor de REC is 60 uur per jaar op basis van 

de wettelijke norm die is neergelegd in het Bva. Hierdoor zal de REC per jaar maximaal 60 

uur niet voldoen aan de luchtemissie grenswaarden.  

Deze max. 60 uur/jaar is inclusief de tijd dat de luchtemissie meetapparatuur uit bedrijf c.q. 

in storing is en de luchtemissies in principe wel binnen de luchtemissie grenswaarden zijn. 

 

De onderstaande tabel geeft een “worst case” inschatting aan van de storingen, op basis van 

ervaring van de ontwerpers van de installatie. In de tabel zijn de situaties beschreven die 

kunnen optreden als een redundant systeem faalt. De kans dat al deze situaties optreden in 

1 jaar is zeer onwaarschijnlijk. De gevolgen van een ongeplande stop zijn lastig te definiëren, 

met een risico analyse worden mogelijke storingen zo goed mogelijk ingeschat. Om de 

mogelijke gevolgen te minimaliseren is de installatie uitgerust met voldoende reserve 

capaciteit en redundantie van systemen. Ondanks deze maatregelen is de kans op een 

ongeplande stop niet 0. Een ongeplande stop kan voorkomen als bijv. het redundantie 

systeem ook in storing gaat. Als “worst case” effect van een ongeplande stop worden 

dezelfde emissies als bij een algehele stroomstoring gehanteerd. In de tabel zijn het rookgas 

debiet en de nominale concentraties van de verschillende componenten gemiddeld over de 

tijd genomen. 

Bij aanvang van de storing wordt verwacht dat het debiet en de concentratie de nominale 

waarde heeft en aan het eind van de storingsperiode 0 is. Aan het eind van de 

storingsperiode is het afval verbrand of uitgebrand. Het gemiddelde rookgas debiet is de 

helft van het nominale rookgas debiet. Indien de trudelmotor draait, is het debiet 12,5% van 

het nominale rookgas debiet. Doordat de luchttoevoer stopt, stopt ook de verbranding, 

hierdoor is het debiet van de rookgassen dat door de trudelmotor wordt afgevoerd lager. In 

de aanvulling wordt nader ingegaan op de effecten voor bodem, water en geluid. 



  Onderdeel/storing   

component eenheid 
Doekenfilter 

uit bedrijf 

actief kool 

injectie 

bicarinject

ie 
ID fan 

SCR uit 

bedrijf 

Algehele 

stroomstori

ng 

Ongeplan

d stop 

Emissie 

meet-

apparatuur 

Toename 

concentratie 

jaarvracht 

tgv storing 

jaarvracht 

o.b.v. 

jaargemid. 

(na één jaar) 

emissieconcen

tratie 

    

Externe 

oorzaak 

problemen 

in de ketel 

Beide 

systemen uit 

operatie 

Beide 

systemen 

uit 

operatie 

uitval 
stofemissie 

te hoog 

Uitval van 

de alle 

technische 

installaties 

  

storing, 

rook-

gasreiniging 

in bedrijf 

[kg/jaar] [kg/jaar] 

Debiet 

Nm3/h dry 11% 

en O2 22.125 88.500 88.500 22.125 88.500 22.125 22.125 177.000     

Geschatte 

aantal uren uur/jaar 4 4 4 2 4 2 10 30     

CO mg/Nm3 100    100  100 100   39,8 42480 

CxHy mg/Nm3 20       20 20   7,1 7080 

Stof mg/Nm3 150      150 150 150   106,2 2124 

HCl mg/Nm3 400   400    400 400   283,2 7080 

HF mg/Nm3 3.75   3.75    3.75 3.75   2,655 1416 

SO2 mg/Nm3 150   150    150 150   106,2 14160 

NOx mg/Nm3 175      175 175 175   123,9 84960 

Hg3 mg/Nm3 0.15 0.15     0.15 0.15   0,1062 7 

Cd en Tl mg/Nm3 0.05       0.05 0.05   0,0177 3 

Zware 

metalen mg/Nm3 1       1 1   0,354 71 

PCDD/PCDF TEQ/Nm3 2 2       2 2   0,000001416 0,000016 

 

De emissies gedurende de storingen zijn met een afzonderlijke puntbron gemodelleerd met de emissiepatroon ‘random’, gedurende 60 uur.

                                                                 
3 De verwachting is dat een verhoging van kwik optreedt, omdat kwik vluchtig kan zijn bij 180°C. De andere metalen zijn in vaste vorm aanwezig en worden door het elektrostatisch filter en het doekenfilter afgevangen. 
Tevens zal door de overmaat van actief kool op het doekenfilter kwik afgevangen worden. 

Tabel 4.6 

Overzicht emissies tijdens 

storingen 



 

4.3 TRANSPORT 

4.3.1 SCENARIO A 

Bij ingebruikname van de installatie zal het te verbranden afval volledig worden 

aangevoerd per vrachtwagens. Het gaat om 228.000 ton afval per jaar. Op een dag komen 34 

vrachtwagens van 24 ton/dag en 14 vrachtwagens van 6 ton/dag. 

Bij aankomst bij de poort worden de vrachtwagens gewogen. De 6-tons vrachtwagens rijden 

vervolgens door naar de ontvangsthal en storten daar het afval. Daarna verlaten zij via de 

weegbrug, waar zij worden uitgewogen, het terrein. De 24-tons vrachtwagens hebben twee 

containers waarvan één op een aanhanger. Na weging wordt de aanhanger geplaatst op de 

containerwisselplaats en rijdt de vrachtwagen door naar de ontvangsthal en stort daar het 

afval. Hierna rijdt de vrachtwagen naar de containerwisselplaats en verwisselt de lege 

container met de volle container van de aanhanger. Vervolgens wordt opnieuw gestort en 

rijdt de vrachtwagen terug om de aanhanger aan te koppelen en via de weegbrug wordt het 

terrein verlaten. 

 

De bodemas wordt afgedekt met korstvormer. Hierdoor is er geen sprake van diffuse 

stofemissie. De bodemas wordt dagelijks afgevoerd met behulp van 5 vrachtwagens (25 

ton). De vrachtwagens worden beladen met een shovel.  

 

De overige reststoffen en hulpstoffen worden door 2 vrachtwagens (25 ton) per dag aan- 

en/of afgevoerd.  

 

Op een dag komen en gaan 34 personenwagens van personeel en bezoekers. 

 

De emissiefactoren van wegverkeer worden jaarlijks in maart door VROM gepubliceerd. 

Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de emissiefactoren zoals door VROM in maart 

2009 zijn gepubliceerd. De gehanteerde emissiefactoren zijn vermeld in de ‘Handleiding bij 

het softwarepakket CAR II versie 8.0’. 

 

Er is gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor het referentiejaar 2011 (ingebruikname 

REC). De handleiding hanteert drie voertuigcategorieën: lichte, middelzware en zware 

motorvoertuigen. Personenwagens worden gerekend tot de categorie ‘lichte 

motorvoertuigen’, 6-tons vrachtwagens tot ‘middelzware motorvoertuigen’ en overige 

vrachtwagens tot ‘zware motorvoertuigen’. 

De handleiding hanteert vijf snelheidstypen: 
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Er is uitgegaan van snelheidstype D ‘stagnerend verkeer’. Tabel 4.7 geeft een overzicht van 

de uitgangspunten en de resultaten van emissieberekeningen van fijn stof en stikstofoxiden 

als gevolg van transportbewegingen en personenwagens.  

 
Type voertuig Aantal 

voertuig 

bewegingen 

per dag 

Totale 

Afstand 

(heen en 

terug)  

Emissiefactor 

2011 

Emissievracht 

 

    PM10 NOx PM10 NOx 

  [km] [g/km/voertuig] [kg/jaar] 

vrachtwagens (24 en 

25 ton) 

41 0,550 0,366 11,124 3,0 91,6 (8% NO2) 

vrachtwagens (6 ton) 14 0,350 0,528 12,258 0,9 21,9 (8% NO2) 

personenwagens 34 0,300 0,065 0,659 0,2 2,5 (32% NO2) 

 

Voor de shovel zijn de emissiefactoren afkomstig uit het Emissieregistratie rapport 

“Methoden voor de berekeningen van emissies door mobiele bronnen in Nederland ” van 

november 2009. Een overzicht van de emissieberekening fijn stof en stikstofoxiden van 

shovel is weergegeven in Tabel 4.8. 

 

Emissiebron 
Brandstof-

verbruik 
Draaiuren Emissiefactoren** Emissievracht 

   PM10 NOx PM10 NOx 

  [kg/uur] [uren/jaar] [g/kg brandstof] [kg/jaar] 

shovel 18,5* 638,75 1,2 22 14,2 259,7 (8% NO2) 

* 22 l/uur 

** 2008 (diesel, sector industrie), latere jaren niet beschikbaar 

 

4.3.2 SCENARIO B 

Binnen een jaar na ingebruikname is de verwachting dat 50% van het te verbranden afval 

(114.000 ton/jaar) wordt aangevoerd per schip. Er arriveert per etmaal één schip van 500 ton 

met 40 containers per keer. Het aanvoerproces van afvalstoffen per vrachtwagens (114.000 

ton/jaar) is identiek aan scenario A, alleen het aantal vrachtwagens wordt gehalveerd (17 

vrachtwagens van 24 ton/dag en 7 vrachtwagens van 6 ton/dag). 

 

De schepen meren af aan de kade aan de oostzijde van de inrichting en worden gelost met 

behulp van een reachstacker. Het lossen van de 40 volle containers neemt 2 uur in beslag. 

De reachstacker plaatst de containers op de kade en deze worden vervolgens door 1 

haakarm vrachtwagen geladen, afgevoerd naar de ontvangsthal en leeggestort. De haakarm 

vrachtwagen plaatst de lege container weer op de kade en neemt een nieuwe container mee. 

De cyclus (container wisselen en heen en weer rijden) van 1 container neemt effectief 7 

minuten in beslag wat overeenkomt met een effectieve bedrijfstijd van 4 uur en 40 minuten 

per dag. Na het lossen wordt hetzelfde schip met de reachstacker geladen met 40 lege 

containers voor transport naar Oudehaske. Het laden van de 40 lege containers neemt ook 2 

uur in beslag. 

 

Tabel 4.7 

Emissieberekening fijn stof en 

stikstofoxiden vanwege 

transportbewegingen en 

personenwagens op het terrein 

van REC 

 

Tabel 4.8 

Emissieberekening fijn stof 

(PM10) en stikstofoxiden (NOx) 

vanwege shovel 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 18 

Op het terrein van REC zijn geen diffuse emissiebronnen van buitenopslag aanwezig. De 

bodemas wordt afgedekt met korstvormer. Hierdoor is er geen sprake van diffuse 

stofemissie. De bodemas wordt 2 maal per week in de dagperiode afgevoerd per schip. Een 

schip wordt beladen met 800 ton bodemas door middel van een transportband en trechter. 

De bodemas wordt door een shovel geladen in een dumper. De dumper lost vervolgens de 

bodemas bij de kade en rijdt terug om opnieuw geladen te worden. De dumper is 8 uur per 

keer, 2 keer per week, in bedrijf. De effectieve bedrijfstijd van de shovel is 4 uur per keer, 2 

keer per week. 

 

De overige reststoffen en hulpstoffen worden door 2 vrachtwagens (25 ton) per dag aan- 

en/of afgevoerd. 

 

Op een dag komen en gaan 34 personenwagens van personeel en bezoekers. 

 

Tabel 4.9 geeft een overzicht van de uitgangspunten en de resultaten van 

emissieberekeningen van fijn stof en stikstofoxiden als gevolg van transportbewegingen en 

personenwagens.  

 
Type voertuig Aantal 

voertuig 

bewegingen 

per dag 

totale 

Afstand 

(heen en 

terug)  

Emissiefactor 

2011 

Emissievracht 

 

    PM10 NOx PM10 NOx 

  [km] [g/km/voertuig] [kg/jaar] 

Vrachtwagens (24 en 

25 ton) 

19 0,550 0,366 11,124 1,4 42,4 (8% NO2) 

Vrachtwagens (6 ton) 7 0,350 0,528 12,258 0,5 11,0 (8% NO2) 

personenwagens 34 0,300 0,065 0,659 0,2 2,5 (32% NO2) 

 

Een overzicht van de emissieberekening fijn stof en stikstofoxiden van shovel is 

weergegeven in Tabel 4.10. 

 

Emissiebron 
Brandstof-

verbruik 
Draaiuren Emissiefactoren** Emissievracht 

   PM10 NOx PM10 NOx 

  [kg/uur] [uren/jaar] [g/kg brandstof] [kg/jaar] 

reachstacker 18,5 1460,0 1,2 22,0 32,4 593,6 (8% NO2) 

haakarm vrachtwagen 18,5 1704,6 1,2 22,0 37,8 693,0 (8% NO2) 

shovel 18,5 468,0 1,2 22,0 10,4 190,3 (8% NO2) 

dumper 18,5 832,0 1,2 22,0 18,5 338,3 (8% NO2) 

 

Het brandstofverbruik tijdens het stilliggen in de haven is afgeleid uit TNO/RWS-rapport 

‘EMS-protocol Verbrandingsemissie door stilliggende zeeschepen in haven’, versie 2 van 22 

november 2003. Het brandstofverbruik is o.a. per typeschip gerelateerd aan de maat van het 

schip, gemeten in gros ton (GT). Voor het berekenen van brandstofverbruik van de schepen, 

is uitgegaan van het brandstofgebruik van een bulkschip en containerschip. In Tabel 4.11 is 

een overzicht gegeven van de verblijftijd en het brandstofverbruik voor 

stroomvoorzieningen. 

Tabel 4.9 

Emissieberekening fijn stof en 

stikstofoxiden vanwege 

transportbewegingen en 

personenwagens op het terrein 

van REC 

Tabel 4.10 

Emissieberekening fijn stof 

(PM10) en stikstofoxiden (NOx) 

vanwege materieel 

 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 19 

 
omschrijving Aantal 

schepen 

per jaar 

totaal verblijftijd Laad-

capaciteit 

Brandstofverbruik 

    [uren/schip] [uren/jaar] [ton] 

[kg/1000

GT*uur] [kg/uur] [kg/jaar] 

bulkschip 104 4 416 800 2,4 1,92 799 

containerschip 365 4 1460 500 5,0 2,50 3.650 

 

Voor de schepen is gebruik gemaakt van de meest recente emissiefactoren4 zoals gehanteerd 

door het CBS in Nederland. Op basis van de emissiefactoren en het brandstofverbruik is de 

emissievracht bepaald . In Tabel 4.12 is een overzicht gegeven van de emissiefactoren en 

emissievracht. 

 
omschrijving emissiefactoren [g/kg brandstof] emissievracht [kg/jaar] 

  NOx PM10 NOx PM10 

bulkschip 45,9 1,8 73 (8% NO2) 3 

containerschip 45,9 1,8 335 (8% NO2) 13 

 

Voor aanmerende schepen zijn de emissiefactoren afkomstig uit het TNO-rapport 

‘Luchtkwaliteit in relatie tot scheepvaart’ van april 2005. De emissiefactoren voor 

binnenvaartschepen voor NOx variëren van 1,0 tot 2,5 g/s. Voor PM10 variëren de 

emissiefactoren van 10 tot 40 mg/s. Voor dit onderzoek is uitgegaan van de hoogste 

emissiefactoren, 2,5 g/s voor NOx en 40 mg/s voor PM10. Dat is dus een worst-case 

benadering. De aanmeertijd bedraagt per schip 15 minuten. Een overzicht van de 

emissiefactoren en de emissievracht is opgenomen in Tabel 4.13. 

 

type scheep 

Aantal 

schepen 

per jaar 

totaal verblijftijd 

emissiefactoren [g/s] emissievracht [kg/jaar] 

    [uren/schip] [uren/jaar] NOx PM10 NOx PM10 

bulkschip 104 

 

0,25 

 

26,0 2,5 0,04 

234  

(8% NO2) 4 

containerschip 365 0,25 91,25 2,5 0,04 

821  

(8% NO2) 13 

 

 

                                                                 
4 Bron: website “statline.CBS.nl”, gegevens peiljaar 2008 d.d. 04 februari 2010. 

Tabel 4.11 

Overzicht verblijftijd en 

brandstofverbruik schepen 

Tabel 4.12 

Emissieberekening fijn stof 

(PM10) en stikstofoxiden (NOx) 

vanwege stilliggende schepen 

in de haven 

 

Tabel 4.13 

Emissieberekening fijn stof 

(PM10) en stikstofoxiden (NOx) 

vanwege aan te meren 

schepen in de haven 
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HOOFDSTUK5 Methodiek 

5.1 VERSPREIDINGSMODEL 

De belasting van de omgeving rondom de bronnen van de REC is berekend met behulp van 

een verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met 

standaardrekenmethode 3 conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007. De 

gebruikte pc-applicatie is KEMA STACKS versie 2009.1. Dit model is gebaseerd op het 

Nieuw Nationaal Model (NNM). KEMA STACKS is goedgekeurd door VROM voor 

luchtverspreidingsberekeningen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het realisatiejaar 

2011. 

NIEUW NATIONAAL MODEL 

“Het Nieuw Nationaal Model beschrijft het transport en de verdunning van stoffen in de 

atmosfeer op basis van het Gaussisch pluimmodel. Het betreft een ‘lange termijn’ berekening en 

de beschouwde periode bedraagt daarom tenminste een jaar. De gebruikte meteorologische 

gegevens bestaan uit uurgemiddelde gegevens van onder meer de windrichting, de 

windsnelheid, de zonne-instraling en de temperatuur. Het NNM houdt rekening met de 

heersende achtergrondconcentratie, de pluimstijging en de gebouwinvloed. 

Het NNM berekent op verschillende rasterpunten de immissieconcentratie voor elk afzonderlijk 

uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend gedurende welk percentage van de 

jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde immissieconcentratie wordt 

overschreden.”  

 

5.2 INVOERGEGEVENS CONCENTRATIEBEREKENINGEN 

Pluimstijging door warmte-inhoud: 

De thermische en impulsstijging zijn van groot belang voor het berekenen van de 

pluimstijging van de rookgassen. De hoogte die een pluim kan bereiken in de atmosfeer kan 

aanzienlijk groter zijn dan de schoorsteenhoogte. Dit verlaagt de grondconcentraties in de 

omgeving. 

 

Thermische pluimstijging is het gevolg van verschil in temperatuur tussen de afgassen en de 

omgevingslucht. Voor het bepalen van de warmte-inhoud van de rookgassen uit de 

schoorsteen is een temperatuur van 130º C gehanteerd. Impulsstijging treedt op wanneer de 

afgassen met een relevante uittredesnelheid uit de schoorsteen worden gestoten. De 

rookgasstroom bedraagt 205.000 Nm3/uur (14% vochtgehalte en 11% O2). 

 

Het effect van de windturbine op de rookpluimstijging wordt expliciet in het studie van de 

KEMA meegenomen, zie bijlage 2. Daarmee worden de effecten van de windturbine op de 

rookpluimstijging en de gewijzigde stabiliteit expliciet verrekend op een conservatieve wijze 
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(volledige invang van de rookpluim, geen pluimstijging en slechtste effect ingevolge 

eventueel veranderde menghoogte). De stabiliteit van de atmosfeer wordt in het model voor 

elk uur gedetailleerd berekend, zoals gebruikelijk in het NNM. Het verstorende effect van 

de windturbine op deze stabiliteit (lees: atmosferische menging) wordt per uur bepaald en 

verrekend. Daarbij worden vanzelfsprekend ook minder stabiele uren meegenomen. Ook de 

pluimstijging wordt per uur berekend waarbij rekening wordt gehouden met alle 

stabiliteiten en de verstorende effecten van de windturbine op deze stabiliteit. 

 

Voor de overige bronnen, zoals schepen, vracht- en personenwagens en materieel, is geen 

rekening gehouden met eventuele pluimstijging omdat de exacte uitlaatgastemperatuur en –

stroom niet bekend is. Dat betekent dat de uitlaatgassen na het verlaten van de uitlaatpijp 

richting het grondoppervlak worden afgebogen. Dat is een worst-case benadering. 

 

Gebouwinvloed: 
Wanneer een bron op of dichtbij een gebouw staat, beïnvloedt dit het gedrag van de pluim. 

Bij gebouwinvloed ontstaat aan de lijzijde van het gebouw een onderdruk, die zorgt voor 

een neerwaartse afbuiging van de pluim alvorens de pluim zich verder met de wind 

verspreidt. De invloed van een gebouw op de pluimverspreiding is afhankelijk van de 

verhouding schoorsteenhoogte en gebouwhoogte. In Figuur 5.3 is het effect van het 

gebouwinvloed geïllustreerd.  

 

 
 

In het Nieuw Nationaal Model is de zogenaamde gebouwmodule ingebouwd. Hiermee kan 

de invloed van een (groep) gebouw(en) worden doorgerekend. De gebouwhoogtes van de 

REC variëren van 11 to 44 m. Het hoogste gebouw is het ketelhuis. In onderstaande figuur is 

een 3D-visualisatie van de gebouwen weergegeven. 

 

Figuur 5.3 

Beïnvloeding pluimgedrag door 

gebouw [bron: Handreiking 

Nieuw Nationaal Model II] 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 22 

 
 

De diverse gebouwen kunnen niet afzonderlijk worden gemodelleerd. Voor iedere bron kan 

één gebouw met één hoogte worden gemodelleerd. Bij de gebouwroutine is gesteld dat 

bronnen die meer dan 2 à 3 maal de gebouwhoogte zijn, niet door het gebouw beïnvloed 

worden. Als gebouwdimensies is 42 x 159 x 38 m (b x l x h) gehanteerd, zie rode vlak Figuur 

5.5 . Het gebouw bestaat namelijk uit verschillende delen. Het laagste deel (ongeveer 11 m) 

beïnvloedt het pluimgedrag zeker niet (verhouding schoorsteenhoogte/ gebouwhoogte >2 a 

3). Van de andere delen van het gebouw is niet uitgesloten dat deze het pluimgedrag wel 

beïnvloeden. Daarom zal daar rekening mee gehouden worden. Het eerste gebouwdeel is 31 

m hoog en het volgende deel 44 m, het derde deel is 36 m hoog. Het model rekent met 1 

hoogte; daarom worden voor het vervangend gebouw de genoemde dimensies genomen. 

Daarmee wordt aan de voorzichtige kant gerekend; een te laag gebouw maakt dat de 

pluimbeïnvloeding en daarmee de concentraties worden onderschat; een te hoog gebouw 

maakt dat het verdunnend effect van het gebouw op de lage bronnen wordt overschat. Door 

het gebouwdeel van 31 m hoger te nemen dan in werkelijkheid, wordt een conservatieve 

aanpak nagestreefd voor de pluimbeïnvloeding bij de schoorsteen. De keus van 38 m is 

ingegeven door de gemiddelde waarde te nemen van de twee eerste, hoogste gebouwdelen 

44 en 31 m. Op deze wijze wordt het gebouwinvloed op de lagere bronnen optimaal 

meegenomen.  

 

De gebouwinvloed is toegepast op alle componenten5. De overige emissiebronnen (verkeer, 

materieel en schepen) zijn gemodelleerd met puntbronnen. 

 

                                                                 
5 Sinds het versie model van 2009 is het ook mogelijk om NO2-concentraties in combinatie met 

gebouwinvloed te berekenen. 

Figuur 5.4 

3D-visualisatie REC 
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Ruwheidslengte 

De ruwheidslengte, aangeduid met symbool z0 [m], is een effectieve maat voor de 

hoeveelheid en hoogte van obstakels op de grond. De aanwezigheid van vegetatie, 

gebouwen en andere objecten en structuren in het overdrachtsgebied tussen de 

emissiebronnen en de immissiepunten zijn van grote invloed op de verspreiding van de 

pluim in de buitenlucht. Een ruw oppervlak veroorzaakt afremming van de wind aan de 

grond, waardoor een zekere mate van turbulentie ontstaat en zich een hoogte-afhankelijk 

windprofiel instelt [bron: Handreiking Niew Nationaal Model II). 

 

De voorkomende ruwheidstypen in Nederland zijn in onderstaande tabel vermeld. 

 

 
 

Figuur 5.5 

Vervangingsgebouw (rode vlak) 

Tabel 5.14 

Ruwheidstypen in Nederland 

H=31 m  

H=44 m  
H=36 m  

H=20 m  

H=11 m  
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De bovenstaande omschrijving is gebaseerd op Windklimaat van Nederland6 volgens de 

Handreiking. 

 

In het NNM zijn vijf ruwheidstypen gedefinieerd (open (0,03 m) t/m gesloten (1,0 m)). 

Daarnaast is er de mogelijkheid om de ruwheidslengte te laten berekenen op basis van 

ruwheidskaart van het KNMI voor het gedefinieerde immissiegebied. Het immissiegebied 

dient minimaal 2 x 2 km te zijn. 

 

Voor luchtverspreidingsberekeningen is een immissiegebied van 4 x 4 km beschouwd. Het 

immissiegebied is in Figuur 5.6 weergegeven. Voor dit immissiegebied is op basis van de 

KNMI ruwheidskaart een ruwheidslengte van 0,077 m berekend. De ruwheidskaart van het 

KNMI houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen, verdere invulling van het 

industrieterrein, zoals StAB heeft opgemerkt. Wanneer het industrieterrein verder wordt 

ingevuld zal de ruwheidslengte op het industrieterrein verder toenemen. Volgens de 

handreiking NNM is voor een industrieterrein veelal een ruwheidslengte van 1 m van 

toepassing. Een ruwheidslengte van 1 m is tevens de hoogst mogelijk ruwheidslengte in het 

rekenmodel. 

 

Voor berekeningen boven zee geldt een ruwheidslengte van 0,0002 m volgens Tabel 5.14. 

Het NNM is niet geschikt en ook niet gevalideerd voor berekeningen boven zee. StAB zegt 

in haar advies dat door een aangepaste ruwheidslengte een benadering kan worden 

verkregen. In het rekenmodel is een ruwheidslengte van 0,03 het laagst mogelijke. Een 

ruwheidslengte van 0,03 m is niet mogelijk in combinatie met gebouwsinvloed, omdat een 

ruwheidslengte van 0,03 m voor vlak land met geringe obstakels geldt. Een ruwheidslengte 

van 0,077 m in combinatie met gebouwsinvloed kan beschouwd worden als conservatieve 

benadering voor berekeningen boven zee7. In dit onderzoek zijn de 

verspreidingsberekeningen met twee ruwheidslengten uitgevoerd: 0,077m en 1,0 m. 

 

 
                                                                 
6 Windklimaat van Nederland, J. Wieringa en P.J. Rijkoort, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1983 
7 Volgens artikel 5.19 uit de Wm hoeven de concentraties boven zee niet getoetst te worden. 

Figuur 5.6 

Beschouwde immissiegebied 
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Locale invloeden  
Ten noorden van de schoorsteen staan twee windturbines, elk met een rotorhoogte van 55 m 

en een diameter (rotorbladen) van 24,5 m. Deze windturbines zullen mogelijk invloed 

kunnen hebben op de pluim vanuit de schoorsteen. De mate van invloed is afhankelijk van 

de windrichting en de windsnelheid. Het NNM voorziet niet in de invloed van 

windturbines. De effecten van windturbine op de verspreidingsberekeningen zijn 

onderzocht door KEMA. In hoofdstuk 8 zijn de mogelijke invloeden van windturbines op 

luchtverspreiding beschreven. 

 

Als een gebouw c.q. bron naast een dijk ligt, kan er een rolwervel (recirculatie) tussen dijk 

en gebouw ontstaan. De mate van invloed is afhankelijk van de afstand van gebouw/bron 

tot de dijk en ook van de bronhoogte ten opzichte van de dijkhoogte. 

Gelet op de afstand tussen de emissiebronnen en de dijk en de hoogte van schoorsteen ten 

opzicht van de dijkhoogte (5 m) zal de invloed van de dijk verwaarloosbaar zijn. De 

gehanteerde gebouwinvloed en de hogere ruwheidslengte (=1 m) zijn hier maatgevend voor 

verspreidingsberekeningen. 

 

Fumigatie8 
Fumigatie is het inmengen van verontreinigingen die zich hoger in de atmosfeer bevinden 

naar de onderste luchtlagen toe, waardoor deze de grond kunnen bereiken. Aan de kust kan 

dit proces er anders uitzien dan verder landinwaarts. In deze paragraaf wordt uitgelegd wat 

de invloed van fumigatie kan zijn op de in dit rapport gemodelleerde situatie bij de REC. 

 

Het is een bekend verschijnsel dat zich in feite alle dagen in het jaar voordoet als de dikte 

van de grenslaag toeneemt door opwarming of opmenging van de onderste luchtlaag. De 

grenslaaghoogte is de hoogte tot waar verontreiniging vanaf de grond nog wordt 

verdund/opgemengd in de lucht. Verontreiniging die zich erboven bevindt, bereikt de 

grond niet; verontreiniging die zich hieronder bevindt kan niet verder naar boven worden 

(weg)gemengd. De grenslaaghoogte kan toenemen doordat de zon de bodem verwarmt en 

daardoor turbulentie doet ontstaan of wanneer de windsnelheid gaat toenemen: de 

menglaag wordt dan als het ware opgetild. 

 

Treedt dit op bij schoorstenen? 

Bij (hoge) schoorstenen vindt dit proces ook altijd plaats in uren dat de menghoogte stijgt en 

de rookgassen dus opmengen in de onderste lagen van de atmosfeer. Daarom is in het 

Nieuw Nationaal Model nauwkeurig beschreven hoe de hoogte van de grenslaag toeneemt 

in ochtend uren en hoe de interactie van de rookgassen dan plaatsvindt. Dat kan leiden tot 

de situatie dat de rookgassen 's ochtends vroeg boven de menglaag uitstijgen (volledige 

penetratie); iets later slechts gedeeltelijk boven de menglaag uitstijgen en later op de dag in 

zijn geheel in de menglaag ingevangen blijven. Door dit proces van uur tot uur te volgen in 

het model wordt met dit proces goed rekening gehouden. 

 

En de REC in Harlingen dan? 

Ook de pluim van de REC volgt dit normale proces van penetratie door de top van de 

grenslaaghoogte en ook hier wordt dit proces van uur-tot-uur beschreven. Omdat de 

                                                                 
8 Overgenomen van KEMA-rapport, zie bijlage 2. 
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schoorsteen niet bijzonder hoog is (44 m) en aan de kust ligt waar het veel waait, zal dit 

minder van belang zijn dan voor schoorstenen (zoals bijvoorbeeld van energiecentrales) die 

veel hoger zijn. 

 

Heeft de nabijheid van zee hier invloed op? 

In beginsel heeft de nabijheid van de (wadden)zee invloed op het optreden van fumigatie. 

Uiteraard door de hogere windsnelheden boven water, waardoor het optreden van 

fumigatie beperkt is. Dit is in het model opgenomen. Maar er is één vorm van fumigatie die 

niet in het model is opgenomen. Hier gaan we na wat dat is en wanneer dat optreedt en of 

dat een nadelig effect heeft. 

 

Het kan zo zijn dat bij aanlandige wind de naar-land-stromende luchtmassa door het koele 

zeewater weinig turbulentie bevat. De grenslaaghoogte boven zee is dan dun (zeg enige 

meters tot enige tientallen meters). Boven land echter wordt de lucht snel opgemengd door 

het ruwe oppervlak (of, overdag, door de zonne-warmte die eveneens turbulentie 

veroorzaakt). Hierdoor ontstaat een zogenaamde "thermal internal boundary layer", de tibl 

(er is geen goede Nederlandse benaming voor) die er voor zorgt dat rookgassen die zich 

aanvankelijk boven de menghoogte bevinden, worden ingemengd in de groeiende 

grenslaaghoogte, zie onderstaande figuur. 

 

 
 

De rookgassen die zich aan de kust bevinden zullen zonder deze fumigatie zich "normaal" 

verspreiden tot de hoogte van de top van grenslaag, zie hieronder. 

 

 

 
 

In geval van de aanwezigheid van een 'tibl' zal de verticale verspreiding/verdunning 

"uitgesteld" worden en komt de pluim pas op wat grotere afstand van de schoorsteen aan de 

grond, zie onderstaande figuur. 

zee 

land

wind 

zee 

land 

wind 
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Effect van een "tibl": de rookgassen worden door 'fumigatie' verder van de schoorsteen naar 

de grond gemengd dan zonder deze 'tibl'. 

 

Omdat intussen de horizontale verspreiding/verdunning wèl doorgaat, zullen de 

concentraties bij deze uitgestelde verticale verdunning lager zijn. Het niet rekening houden 

met dit proces in het NNM is dus een conservatieve benadering en dat is tevens een reden 

waarom er geen uitzondering is gemaakt voor toepassing van het model bij schoorstenen 

aan de kust. 

 

De overige invoerparameters voor verspreidingsberekeningen zijn weergegeven in Tabel 

5.15. Alle invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1. 

 
omschrijving invoerparameters 

Meteorologische periode* 1995 - 2004 (CO en CxHy 1999 – 2008) 

Ruwheidslengte z0 0,077 m en 1,0 m 

Immissiegebied concentratieberekeningen RDC X: 156.000 – 160.000 

RDC Y: 577.000 – 581.000 

Afstand tussen immissiepunten 80 m 

Rekenhoogte 1,5 m 

* Afhankelijk van de beschikbaarheid van het referentiejaar voor de 

achtergrondconcentratie. Indien de toekomstige referentiejaren (2010 en later) beschikbaar 

zijn, is gerekend met de meteorologische gegevens van 1995 tot 2004. Voor het referentiejaar 

2008 en eerder wordt gerekend met de meteorologische gegevens van 1999 t/m 2008. Voor 

CxHy en CO is gerekend met de meteorologische periode van 1999 t/m 2008 en voor overige 

componenten met meteorologische periode van 1995 t/m 2004. 

 

Voor de toetsing van de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen zijn rondom het industrieterrein bij vier woningen immissies berekend. 

Deze woningen zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

 

Tabel 5.15 

Overige invoerparameters 

verspreidingsmodel 

zee 

 

 wind 

land 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 28 

 
 

Overzicht bronkenmerken  
Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de emissie, de 

emissieduur, de bronhoogte, de diameter, de warmte-inhoud van de pluim en de 

omgevingskenmerken. Alle invoergegevens zijn opgenomen in bijlage 1 en in onderstaande 

tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.7 

Positie immissiepunten bij 

woningen 
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Emissiebron 

xy-coordinaten 

locatie 
Emissie- 

debiet 
Temp. 

Warmte-

inhoud 
Emissie- 

duur 

Diameter

(intern) 
Bron 

hoogte 

Fractie 

NO2 in 

NOx 

Emissie- 

patroon 

   [Nm3/s] [ºC] [MW] [uren/jaar] [m] [m] [%]  

Schoorsteen  

(normaal in bedrijf) 
157675; 578307 56,94 130 9,27 8.000 2,5 44 5 random/seizoen 

Schoorsteen  

(storingen) 
157675; 578307 6,14* 130 1,00* 60 2,5 44 5 random 

Vrachtwagens 157910; 578270 0,05 12 0 2920 29,9 1 8 random 

personenwagens 157862; 578229 0,05 12 0 2920 29,9 0,75 32 random 

reachstacker 158077; 578148 0,05 12 0 1460 29,9 1 8 random 

Dumper: 

deelbron 1 

deelbron 2 

deelbron 3 

deelbron 4 

 

157959; 578200 

157945; 578245 

158017; 578182 

158081; 578167 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

12 

12 

12 

12 

 

0 

0 

0 

0 

832 

832 

832 

832 

 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

 

1 

1 

1 

1 

 

8 

8 

8 

8 

random 

random 

random 

random 

Haakarmvrachtauto: 

deelbron 1 

deelbron 2 

deelbron 3 

deelbron 4 

 

157928; 578264 

157950; 578204 

158010; 578187 

158080; 578162 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

 

12 

12 

12 

12 

 

0 

0 

0 

0 

1705 

1705 

1705 

1705 

 

29,9 

29,9 

29,9 

29,9 

 

1 

1 

1 

1 

 

8 

8 

8 

8 

random 

random 

random 

random 

Shovel: 

scenario A 

scenario B 

 

157959; 578249 

157959; 578249 

0,05 

0,05 

12 

12 

 

0 

0 

639 

468 

 

29,9 

29,9 

 

2 

2 

 

8 

8 

random 

random 

Bulkschip: 

stilliggend 

aanmeren 

 

158101; 578148 

158109; 578084 

0,05 

0,05 

12 

12 

 

0 

0 

416 

26 

 

0,3 

0,3 

 

4 

4 

 

8 

8 

random 

random 

containerschip: 

stilliggend 

aanmeren 

 

158095; 578145 

158099; 578090 

0,05 

0,05 

12 

12 

 

0 

0 

1460 

91 

 

0,3 

0,3 

 

4 

4 

 

8 

8 

random 

random 

* Debiet kan per storing verschillen (zie tabel 4.6). Voor de verspreidingsberekeningen is 

uitgegaan van laagst debiet omdat dit in een lage warmte-inhoud resulteert.  

 

Toelichting 

 De warmte-inhoud wordt berekend op basis van het debiet en temperatuur van de 

rookgassen. Het exacte debiet en temperatuur van personen- en vrachtwagen, materieel 

en schepen is niet bekend. Er is uitgegaan van een laag debiet en standaard temperatuur 

van 12 ºC zodat de warmte-inhoud van deze bronnen 0 MW bedraagt. Dat is dus een 

conservatieve benadering. 

 Het werkgebied van de dumper is tussen de bodemasopslag en de kade. Dit 

emissiegebied is gemodelleerd met 4 deelbronnen met de hoogst mogelijke diameter in 

het model. De emissie van de dumper is verdeeld over 4 deelbronnen. 

 Het werkgebied van de haakarmvrachtauto is tussen de ontvangsthal en de kade. Ook dit 

emissiegebied is gemodelleerd met 4 deelbronnen met de hoogst mogelijke diameter in 

het model. De emissie van de haakarmvrachtauto is verdeeld over 4 deelbronnen. 

 De fractie NO2 in NOx is afkomstig uit het eerdere luchtonderzoek van Pro Monitoring9 

met uitzondering van personen- en vrachtwagens. De fractie NO2 in NOx van personen- 

en vrachtwagens is afkomstig uit de ‘Handleiding bij het softwarepakket CAR II versie 

8.0’.  

                                                                 
9 ‘Rapportage betreffende luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen’ van 19 juni 2008. 

 

Tabel 5.16 

Overzicht invoergegevens 

bronnen 
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HOOFDSTUK6 Berekeningsresultaten 
(eerste jaar) 

6.1 ACHTERGRONDCONCENTRATIES 

De gemiddelde concentraties worden bepaald door de aanwezige achtergrondconcentraties 

in de buitenlucht plus de bijdrage van het bedrijf. In het voorliggende rapport is gebruik 

gemaakt van de achtergrondconcentraties (GCN) die zijn opgenomen in KEMA STACKS 

versie 2009.1. De achtergrondconcentraties worden jaarlijks (meestal in maart) in opdracht 

van het Ministerie van VROM aangeleverd door het Planbureau voor de leefomgeving 

(PBL) voor diverse componenten (NO2, PM10, CO, SO2 en C6H6).  

De achtergrondconcentratie van de overige componenten is beschreven op basis van 

beschikbare gegevens. In Tabel 6.17 is een overzicht gegeven van de 

achtergrondconcentratie.  

 

component 

Jaargemiddelde 

achtergrondconcentratie  

[ug/m3] 

Referentiejaar  bron 

NO2 9,1 tot 12,4 2011 [1] 

PM10 13,1 tot 15,4 (incl. zeezoutcorr.) 2011 [1] 

SO2 1,0 2011 [1] 

CO 203,9 tot 214,5 (als 98-percentiel) 2008 [1] 

CxHx 0,46 tot 0,54 (als C6H6) 2008 [1] 

Hg 0,002 tot 0,003* -- [2] 

Cd  0,00016 2003-2006 [3] 

Tl onbekend -- -- 

HCl 0,81 2003-2006 [3] 

HF 0,0410 -- [4] 

Som rest zware metalen onbekend -- -- 

* Landelijk gemiddelde 

                                                                 
10 De landelijk jaargemiddelde fluorideconcentratie wordt in sterke mate, voor circa 70%, beïnvloed 

door buitenlandse emissies. Door de hoge depositiesnelheid is de fluorideconcentratie vooral lokaal in 

gebieden met grote bronnen, zoals in Noordoost Groningen, Zuid-Limburg, Rivierengebied, 

Sloegebied en Rijnmond, verhoogd. Voor onbelaste locaties zijn geen recente concentratiemetingen 

beschikbaar. Begin jaren tachtig was de grootschalige jaargemiddelde concentratie in relatief onbelaste 

gebieden circa 0,03 – 0,04 μg/m3
 met een landelijk jaargemiddelde concentratie van 0,07 μg/m3. De 

depositie van fluoride is van 1995 - 2001 praktisch gelijk gebleven [bron: RIVM rapport 

609021077]. 

 

Tabel 6.17 

Achtergrondconcentraties 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 31 

 

[1] GCN (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland), MNP 

[2] RIVM rapport 7229999 002, december 1999 

[3] RIVM, 2007  

[4] RIVM rapport 609021077, 2008 

6.2 BEREKENINGSRESULTATEN RUWHEIDSLENGTE ZO = 1,0 M 

6.2.1 IMMISSIECONTOUREN STIKSTOFDIOXIDE NO2 SCENARIO A 

Voor stikstofdioxide (NO2) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC in scenario A weergegeven.  

 

 
 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie NO2 bedraagt ten hoogste 0,9 

μg/m3. Deze bijdrage treedt op de terreingrens van de REC aan de noordwestzijde op. Uit 

de immissiecontouren blijkt dat de bijdrage van de REC heel snel afneemt naar mate de 

afstand toeneemt. Het immissiepunt met de hoogste bijdrage leidt tot een jaargemiddelde 

concentratie van 11,4 μg/m3, hiervan is 10,5 μg/m3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 

2011. De maximale jaargemiddelde concentratie NO2 in het beschouwde immissiegebied 

bedraagt 12,4. Deze concentratie treedt op in het zuiden van het immissiegebied. Op deze 

locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,1. De uurgemiddelde concentratie NO2 van 200 

μg/m3 wordt nergens bereikt. 

Figuur 6.8 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage NO2 in 

μg/m3 scenario A vanwege REC 

[Z0 = 1,0 m] 
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6.2.2 IMMISSIECONTOUREN STIKSTOFDIOXIDE NO2 SCENARIO B 

De immissiecontouren ten gevolge van de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie stikstofdioxide (NO2) in scenario B zijn in Figuur 6.9 vermeld. 

 

 
 

In scenario B levert de REC een maximale bijdrage van 2,0 μg/m3 aan de jaargemiddelde 

concentratie NO2. Deze concentratie treedt op aan de rand van de haven, op korte afstand 

van REC. Deze bijdrage wordt vooral veroorzaakt door transportactiviteiten en schepen met 

een relatief lage bronhoogte. De jaargemiddelde concentratie op dit punt bedraagt 12,5 

μg/m3, hiervan is 10,5 μg/m3 de aanwezige achtergrondconcentratie. Deze concentratie is 

tevens de maximale jaargemiddelde concentratie in het beschouwde immissiegebied. De 

uurgemiddelde concentratie van 200 μg/m3 wordt 6 keer bereikt. Dit vindt plaats nabij de 

schepen, boven de haven. 

6.2.3 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO A 

De immissiecontouren fijn stof vanwege de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie in scenario A gedurende de inregelperiode (eerste jaar) zijn in onderstaande 

figuur weergegeven.  

 

Figuur 6.9 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage NO2 in 

μg/m3 scenario B vanwege REC 

[Z0 = 1,0 m] 
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De REC draagt ten hoogste 0,06μg/m3 bij aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof 

(PM10). Deze bijdrage vindt plaats op de noordelijk terreingrens van de REC. Scenario A 

resulteert in een jaargemiddelde concentratie van 13,9 μg/m3 (inclusief zeezoutcorrectie) op 

deze locatie, hiervan is 13,8 μg/m3 de aanwezige achtergrondconcentratie. In het 

beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale jaargemiddelde concentratie 15,4 

μg/m3. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van het immissiegebied. Op deze 

locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,01 μg/m3. De 24-uurgemiddelde concentratie 

van 50 μg/m3 wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna volledig bepaald door de 

aanwezige achtergrondconcentratie.  

 

6.2.4 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO B 

Voor fijn stof (PM10) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de bijdrage 

van de REC in scenario B gedurende de inregelperiode weergegeven. 

 

Figuur 6.10 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 

μg/m3 scenario A vanwege REC 

gedurende de inregelperiode 

(eerste jaar), Z0 = 1,0 m 
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De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof in scenario B bedraagt 

maximaal 0,15 μg/m3. Deze bijdrage treedt op ter hoogte van de terreingrens van de REC 

aan de zuidoostzijde. De bijdrage van de REC in scenario B wordt vooral bepaald door 

transportactiviteiten en schepen. De jaargemiddelde concentratie bedraagt op deze locatie 

14,0 μg/m3 (inclusief zeezoutcorrectie), hiervan is 13,8 μg/m3 de aanwezige 

achtergrondconcentratie. In het beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale 

jaargemiddelde concentratie 15,4 μg/m3. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van 

het immissiegebied. Op deze locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,01 μg/m3. De 24-

uurgemiddelde concentratie van 50 μg/m3 wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna 

volledig bepaald door de aanwezige achtergrondconcentratie.  

 

6.2.5 IMMISSIECONTOUREN WATERSTOFFLUORIDE (HF) 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC gedurende de inregelperiode weergegeven. 

 

Figuur 6.11 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 
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De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie HF bedraagt op de rand van 

het industrieterrein ten hoogste 0,003 μg/m3. 

 

6.2.6 MAXIMALE IMMISSIECONCENTRATIES 

Tabel 6.18 geeft een overzicht van de immissieconcentraties, van de componenten die 

opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen, die in de omgeving van de 

REC worden bereikt. Per component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie 

weergegeven. 

 
Component Omschrijving 

Achtergrond-

concentratie 

maximaal

bron- 

bijdrage 

Maximaal

totaal 

conc.* 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
NO2  

Scenario A 
 Jaargemiddeld 

 Aantal overschrijdingen 

uurgemiddeld 

9,1 – 12,4 0,9 

-- 

12,4 

0 keer 

NO2 

Scenario B 
 Jaargemiddeld 

 Aantal overschrijdingen 

uurgemiddeld 

9,1 – 12,4 2,0 

-- 

12,5 

6 keer 

PM10** 

Scenario A 
 Jaargemiddeld 

 Aantal overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,06 

-- 

15,4 

3 dagen 

Figuur 6.12 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage HF in 

μg/m3 vanwege REC 

gedurende de inregelperiode 

(eerste jaar), Z0 = 1,0 m 

Tabel 6.18 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties  

[Zo=1,0 m], componenten uit 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteitseisen 
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Component Omschrijving 
Achtergrond-

concentratie 

maximaal

bron- 

bijdrage 

Maximaal

totaal 

conc.* 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
PM10** 

Scenario B 
 Jaargemiddeld 

 Aantal overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,15 

-- 

15,4 

3 dagen 

CO 98-percentiel 203,9 – 214,5 -- 460 

SO2  99,2-percentiel 

 99,7-percentiel 

-- 

-- 

-- 

-- 

7,0 

10,1 

Cd (+ Tl) jaargemiddeld 0,00016 (Cd) 0,00002 0,00018 

* De aanwezige achtergrondconcentratie in de omgeving plus de bronbijdrage van REC. 

** Inclusief zeezoutcorrectie. 

 

PM2,5 is een fractie van PM10. Deze fractie is niet bekend. De maximale jaargemiddelde 

concentratie PM2,5 zal minder dan 15,4 μg/m3 bedragen. 

 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen, 

is getoetst bij de woningen rondom het industrieterrein industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de resultaten bij woningen weergegeven. 

 

 
 

Component 
omschrijving Achtergrond

-concentratie
Bijdrage REC bij woningen 

   Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
HCl 

 
 Jaargemiddeld 

 99,99-percentiel 

0,81 

-- 

0,025 

4,52 

0,027 

3,68 

0,021 

4,88 

0,007 

3,69 

HF  Jaargemiddeld 

 99,7-percentiel 

0,04 

-- 

0,0022 

0,035 

0,0027 

0,037 

0,0021 

0,031 

0,0007 

0,020 

Hg jaargemiddeld 0,003 2,95E-05 3,18E-05 2,47E-05 0,84E-05 

CxHy jaargemiddeld 0,51-0,54 0,016 0,017 0,012 0,004 

Tabel 6.19 

Locatie immissiepunten bij 

woningen 

Tabel 6.20 

Berekende 

immissieconcentraties  

[Zo=1,0 m] overige 

componenten  
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Component 
omschrijving Achtergrond

-concentratie
Bijdrage REC bij woningen 

   Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
Som zw. met. 

(n=9) 

jaargemiddeld onbekend 0,00029 0,00032 0,00025 0,00008 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 6,17E-11 6,64E-11 5,16E-11 1,18E-11 

 

6.3 BEREKENINGSRESULTATEN RUWHEIDSLENGTE ZO = 0,077 M 

6.3.1 IMMISSIECONTOUREN STIKSTOFDIOXIDE NO2 SCENARIO A 

Voor stikstofdioxide (NO2) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC in scenario A weergegeven.  

 

 
 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie NO2 bedraagt ten hoogste 0,6 

μg/m3. Deze bijdrage treedt op de terreingrens van de REC aan de noordzijde. Het 

immissiepunt met de hoogste bijdrage leidt tot een jaargemiddelde concentratie van 11,1 

μg/m3, hiervan is 10,5 μg/m3 de aanwezige achtergrondconcentratie in 2011. De maximale 

jaargemiddelde concentratie NO2 in het beschouwde immissiegebied bedraagt 12,4. Deze 

concentratie treedt op in het zuiden van het immissiegebied. Op deze locatie is de bijdrage 

Figuur 6.13 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage NO2 in 

μg/m3 scenario A vanwege REC 

[Z0 = 0,077 m] 
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van REC minder dan 0,1. De uurgemiddelde concentratie NO2 van 200 μg/m3 wordt 

nergens bereikt.  

 

In scenario A leidt een lagere ruwheidslengte (0,077 m) tot lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie NO2.  

 

6.3.2 IMMISSIECONTOUREN STIKSTOFDIOXIDE NO2 SCENARIO B 

De immissiecontouren ten gevolge van de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie stikstofdioxide (NO2) in scenario B zijn in Figuur 6.14 vermeld. 

 

 
 

In scenario B levert de REC een maximale bijdrage van 1,9 μg/m3 aan de jaargemiddelde 

concentratie NO2. Deze concentratie treedt op aan de rand van de haven op korte afstand 

van de REC. Deze bijdrage wordt vooral veroorzaakt door transportactiviteiten en schepen 

met een relatief lage bronhoogte. De jaargemiddelde concentratie bedraagt 12,4 μg/m3, 

hiervan is 10,5 μg/m3 de aanwezige achtergrondconcentratie. Deze concentratie is tevens de 

maximale jaargemiddelde concentratie in het beschouwde immissiegebied. De 

uurgemiddelde concentratie van 200 μg/m3 wordt 6 keer bereikt. Dit vindt plaats nabij de 

schepen, boven de haven. 

 

Figuur 6.14 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage NO2 in 

μg/m3 scenario B vanwege REC 

[Z0 = 0,077 m] 
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Ook in scenario B leidt een lagere ruwheidslengte tot iets lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie NO2. 

 

6.3.3 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO A 

De immissiecontouren fijn stof vanwege de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie in scenario A gedurende de inregelperiode zijn in onderstaande figuur 

weergegeven.  

 

 
 

De REC draagt ten hoogste 0,04 μg/m3 bij aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof 

(PM10). Deze bijdrage vindt plaats ter hoogte van het terreingrens aan de noordzijde. 

Scenario A resulteert in een jaargemiddelde concentratie van minder dan 13,9 μg/m3 

(inclusief zeezoutcorrectie) op deze locatie, hiervan is 13,8 μg/m3 de aanwezige 

achtergrondconcentratie. In het beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale 

jaargemiddelde concentratie 15,4 μg/m3. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van 

het immissiegebied. Op deze locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,01 μg/m3. De 24-

uurgemiddelde concentratie van 50 μg/m3 wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna 

volledig bepaald door de aanwezige achtergrondconcentratie.  

 

Uit de immissiecontouren blijkt dat een lagere ruwheidslengte tot een lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie leidt. Het aantal keren dat de 24-uurgemiddelde concentratie 

Figuur 6.15 
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jaargemiddelde 
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van 50 μg/m3 wordt bereikt blijft gelijk, omdat deze volledig door de 

achtergrondconcentratie wordt bepaald. 

 

6.3.4 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO B 

Voor fijn stof (PM10) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de bijdrage 

van de REC in scenario B gedurende de inregelperiode weergegeven. 

 

 
 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof in scenario B bedraagt 

maximaal 0,15 μg/m3. Deze bijdrage treedt op ter hoogte van de terreingrens van de REC 

aan de zuidoostzijde. De bijdrage van de REC in scenario B wordt vooral bepaald door 

transportactiviteiten en schepen. De jaargemiddelde concentratie bedraagt 14,0 μg/m3 

(inclusief zeezoutcorrectie), hiervan is 13,8 μg/m3 de aanwezige achtergrondconcentratie. In 

het beschouwde immissiegebied bedraagt de maximale jaargemiddelde concentratie 15,4 

μg/m3. Deze concentratie treedt op in het noordoosten van het immissiegebied. Op deze 

locatie is de bijdrage van REC minder dan 0,01 μg/m3. De 24-uurgemiddelde concentratie 

van 50 μg/m3 wordt maximaal 3 keer bereikt en wordt bijna volledig bepaald door de 

aanwezige achtergrondconcentratie. 

 

Figuur 6.16 
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jaargemiddelde 
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In scenario B resulteert een lagere ruwheidslengte in iets grotere immissiecontouren. De 

maximale bijdrage is nagenoeg gelijk. Het aantal keren, dat de 24-uurgemiddelde 

concentratie van 50 μg/m3 wordt bereikt, blijft gelijk. 

 

6.3.5 IMMISSIECONTOUREN WATERSTOFFLUORIDE (HF) 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC gedurende de inregelperiode weergegeven. 

 

 
 

De bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde concentratie HF bedraagt op de rand van 

het industrieterrein maximaal <0,003 μg/m3.  

 

Uit de immissiecontouren blijkt dat een lagere ruwheidslengte tot een lagere bijdrage aan de 

jaargemiddelde concentratie HF leidt. 

 

6.3.6 MAXIMALE IMMISSIECONCENTRATIES 

Tabel 6.21 geeft een overzicht van de immissieconcentraties van de componenten uit de Wet 

milieubeheer luchtkwaliteitseisen die in de omgeving (gebied van 4 x 4 km) van de REC 

worden bereikt. Per component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie 

weergegeven. 

Figuur 6.17 
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Component Omschrijving 

Achtergrond-

concentratie 

Maximaal 

bron- 

bijdrage 

Maximaal 

totaal 

conc. 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
NO2  

Scenario A 
 Jaargemiddeld 

 Aantal overschrijdingen 

uurgemiddeld 

9,1 – 12,4 0,6 

-- 

12,4 

0 keer 

NO2 

Scenario B 
 Jaargemiddeld 

 Aantal overschrijdingen 

uurgemiddeld 

9,1 – 12,4 1,9 

-- 

12,4 

6 keer 

PM10* 

Scenario A 
 Jaargemiddeld 

 Aantal 

overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,04 

-- 

15,4 

3 dagen 

PM10* 

Scenario B 
 Jaargemiddeld 

 Aantal 

overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,15 

-- 

15,4 

3 dagen 

CO 98-percentiel 203,9 – 214,5 -- 460 

SO2 99,2-percentiel 

99,7-percentiel 

-- 

-- 

-- 

-- 

6,8 

9,6 

Cd (+ Tl) jaargemiddeld 0,00016 (Cd) 0,00001 0,00017 

* inclusief zeezoutcorrectie 

 

Omdat PM2,5 een fractie van PM10 is, zal de maximale jaargemiddelde concentratie PM2,5 lager 

dan 15,4 μg/m3 zijn. 

 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is getoetst bij de woningen rondom het industrieterrein industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht de resultaten bij woningen weergegeven. 

 

 
 

Tabel 6.21 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties  

[Zo=0,077 m], componenten 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteiteisen 

 

Figuur 6.18 

Locatie immissiepunten bij 

woningen 
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Component 
omschrijving Achtergrond

-concentratie
Bijdrage REC bij woningen 

   Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
HCl 

 
 Jaargemiddeld 

 99,99-percentiel 

0,81 

-- 

0,014 

5,36 

 

0,021 

5,01 

 

0,020 

7,35 

 

0,006 

4,03 

 

HF  Jaargemiddeld 

 99,7-percentiel 

0,04 

-- 

0,001 

0,023 

0,002 

0,034 

0,002 

0,031 

0,0006 

0,017 

Hg jaargemiddeld 0,003 1,57E-05 2,39E-05 2,22E-05 0,63E-05 

CxHy jaargemiddeld 0,51-0,54 0,008 0,013 0,011 0,003 

Som zw. met. 

(n=9) 

jaargemiddeld onbekend 0,00016 0,00024 0,00022 0,00006 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 3,30E-11 5,00E-11 4,66E-11 1,35E-11 

 

Tabel 6.22 

Berekende 

immissieconcentraties  

[Zo=0,077 m] overige 

componenten  
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HOOFDSTUK7 Berekeningsresultaten 
(na eerste jaar) 

Na de optimalisatie van de installatie (na de inregelperiode) gelden voor enkele 

componenten strengere emissie-eisen, zie hoofdstuk 4. Dit geldt voor de componenten fijn 

stof, zwaveldioxide, waterstoffluoride, kwik, som rest zware metalen en dioxinen/furanen. 

Voor deze componenten is ook de immissiesituatie na de optimalisatie van de installatie in 

beeld gebracht. Voor overige componenten is de concentratiebijdrage van de REC 

gedurende de inregelperiode en daarna gelijk. 

 

7.1 BEREKENINGSRESULTATEN RUWHEIDSLENGTE ZO = 1,0 M 

7.1.1 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO A 

De immissiecontouren fijn stof vanwege de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie in scenario A na de inregelperiode (na het eerste jaar) zijn in onderstaande 

figuur weergegeven. 
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Na de inregelperiode daalt de maximale bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie fijn stof van 0,06 μg/m3 naar 0,04μg/m3. De jaargemiddelde concentratie op dit 

punt bedraagt minder dan 13,9, hiervan is 13,8 μg/m3 de aanwezige 

achtergrondconcentratie. De maximale jaargemiddelde concentratie en het aantal dagen dat 

de 24-uurgemiddelde concentratie wordt bereikt blijft ongewijzigd, respectievelijk 15,4 

μg/m3 en 3 dagen. Omdat deze bijna volledig door de aanwezige achtergrondconcentratie 

wordt bepaald. 

 

7.1.2 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO B 

Voor fijn stof (PM10) zijn in Figuur 6.17 de immissiecontouren vanwege de bijdrage van de 

REC in scenario B na de inregelperiode weergegeven. 

 

Figuur 7.19 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 
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In scenario B is de bijdrage van de REC ten hoogste 0,14 μg/m3 aan de jaargemidedelde 

concentratie fijn stof. De maximale bijdrage van de REC voor het eerste jaar en daarna is 

nagenoeg gelijk omdat in scenario B de concentratiebijdrage vooral door schepen en 

transportactiviteiten wordt bepaald. Maar na het eerste jaar zijn de immissiecontouren 

kleiner dan in het eerste jaar vanwege lagere emissie uit de schoorsteen. De maximale 

jaargemiddelde concentratie in het beschouwde gebied bedraagt 15,4 μg/m3. Het aantal 

dagen, dat de 24-uurgemiddelde concentratie wordt bereikt, is maximaal 3. 

 

7.1.3 IMMISSIECONTOUREN WATERSTOFFLUORIDE (HF) 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC na de inregelperiode weergegeven. 

Figuur 7.20 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 

μg/m3 scenario B vanwege REC 

na de inregelperiode (na het 

eerste jaar), Z0 = 1,0 m 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 47 

 
 

Na de optimalisatie van de installatie neemt de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie HF op de rand van het industrieterrein met een factor 3 af, van 0,003 naar 

0,0009 μg/m3. 

7.1.4 MAXIMALE IMMISSIECONCENTRATIES 

Tabel 7.23 geeft een overzicht van de immissieconcentraties van de componenten uit de Wet 

milieubeheer die in de omgeving (gebied van 4 x 4 km) van REC worden bereikt. Per 

component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie weergegeven. 

 
Component Omschrijving 

Achtergrond-

concentratie 

Maximaal

bron- 

bijdrage 

Maximaal 

totaal 

conc. 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
PM10* 

Scenario A 
 Jaargemiddeld 

 Aantal 

overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,04 

-- 

15,4 

3 dagen 

PM10* 

Scenario B 
 Jaargemiddeld 

 Aantal 

overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,14 

-- 

15,4 

3 dagen 

SO2 99,2-percentiel 

99,7-percentiel 

-- 

-- 

-- 

-- 

6,8 

10,1 

* inclusief zeezoutcorrectie 

Figuur 7.21 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage HF in 

μg/m3 vanwege REC na de 

inregelperiode (na het eerste 

jaar), Z0 = 1,0 m 

Tabel 7.23 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties na het 

eerste jaar 

[Zo=1,0 m] 
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De maximale jaargemiddelde concentratie PM2,5 zal ook hier minder dan 15,4 μg/m3 

bedragen. 

 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is getoetst bij de woningen rondom het industrieterrein industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de resultaten bij de woningen weergegeven. 

 

Component 
omschrijving Achtergrond

-concentratie
Bijdrage REC bij woningen 

   Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
HCl 

 
 Jaargemiddeld 

 99,99-percentiel 

0,81 

-- 

0,015 

2,32 

0,019 

2,20 

0,013 

2,23 

0,005 

1,50 

HF  Jaargemiddeld 

 99,7-percentiel 

0,04 

-- 

0,00082 

0,033 

0,00077 

0,029 

0,00039 

0,021 

0,00012 

0,009 

Hg jaargemiddeld 0,003 1,48E-05 1,60E-05 1,24E-05 0,42E-05 

Som zw. met. 

(n=9) 

jaargemiddeld onbekend 0,00015 0,00016 0,00012 0,00004 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 3,24E-11 3,49E-11 2, 96E-11 0,96E-11 

 

7.2 BEREKENINGSRESULTATEN RUWHEIDSLENGTE ZO = 0,077 M 

7.2.1 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO A 

De immissiecontouren fijn stof vanwege de bijdrage van de REC aan de jaargemiddelde 

concentratie in scenario A na de inregelperiode (na het eerste jaar) zijn in onderstaande 

figuur weergegeven.  

 

Tabel 7.24 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties  

[Zo=1,0 m], overige 

componenten 

luchtkwaliteiteisen 
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De ruwheidslengte (Z0) van 0,077 m leidt in scenario A tot een bijdrage van 0,03 μg/m3 aan 

de jaargemiddelde concentratie fijn stof. Deze bijdrage is lager dan bij een ruwheidslengte 

van 1,0 m.  

 

7.2.2 IMMISSIECONTOUREN FIJN STOF (PM10) SCENARIO B 

Voor fijn stof (PM10) zijn in Figuur 7.23 de immissiecontouren vanwege de bijdrage van de 

REC in scenario B na de inregelperiode weergegeven. 

 

Figuur 7.22 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 

μg/m3 scenario A vanwege REC 

na de inregelperiode (na het 

eerste jaar), Z0 = 0,077 m 
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In scenario B is de bijdrage van de REC ten hoogste 0,14 μg/m3 aan de jaargemiddelde 

concentratie fijn stof. Deze maximale bijdrage is nagenoeg gelijk aan de bijdrage bij een 

ruwheidslengte van 0,077 m. De immissiecontouren bij 0,077 m zijn iets groter omdat in 

scenario B de bijdrage vooral door schepen en transportactiviteiten, met een relatief lage 

bronhoogte, wordt bepaald.  

 

7.2.3 IMMISSIECONTOUREN WATERSTOFFLUORIDE (HF) 

Voor waterstoffluoride (HF) zijn in onderstaande figuur de immissiecontouren vanwege de 

bijdrage van de REC na de inregelperiode weergegeven. 

 

Figuur 7.23 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage PM10 in 

μg/m3 scenario B vanwege REC 

na de inregelperiode (na het 

eerste jaar), Z0 = 0,077 m 
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Een ruwheidslengte van 0,077 m resulteert in een lagere bijdrage. De maximale bijdrage aan 

de jaargemiddelde concentratie HF op de rand van het industrieterrein bedraagt 0,0006 

μg/m3.  

 

7.2.4 MAXIMALE IMMISSIECONCENTRATIES 

Tabel 7.25 geeft een overzicht van de immissieconcentraties van de componenten uit de Wet 

milieubeheer die in de omgeving (gebied van 4 x 4 km) van de REC worden bereikt. Per 

component wordt steeds de hoogst voorkomende concentratie weergegeven. 

 
Component Omschrijving 

Achtergrond-

concentratie 

maximaal

bron- 

bijdrage 

Maximaal 

totaal 

conc. 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
PM10* 

Scenario A 
 Jaargemiddeld 

 Aantal 

overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,03 

-- 

15,4 

3 dagen 

PM10* 

Scenario B 
 Jaargemiddeld 

 Aantal 

overschrijdingsdagen 

13,1 – 15,4 0,14 

-- 

15,4 

3 dagen 

SO2 99,2-percentiel 

99,7-percentiel 

-- 

-- 

-- 

-- 

6,3 

9,3 

Figuur 7.24 

Immissiecontouren 

jaargemiddelde 

concentratiebijdrage HF in 

μg/m3 vanwege REC na de 

inregelperiode (na het eerste 

jaar), Z0 = 0,077 m 

Tabel 7.25 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties na het 

eerste jaar 

[Zo=0,077 m], componenten 

uit Wet milieubeheer 
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* Inclusief zeezoutcorrectie 

De maximale jaargemiddelde concentratie PM2,5 bedraagt minder dan 15,4 μg/m3. 

 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is getoetst bij de woningen rondom het industrieterrein Industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de resultaten bij de woningen weergegeven. 

 

Component 
omschrijving Achtergrond

-concentratie
Bijdrage REC bij woningen 

   Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
HCl 

 
 Jaargemiddeld 

 99,99-percentiel 

0,81 

-- 

0,008 

2,07 

 

0,014 

1,89 

 

0,012 

2,25 

 

0,004 

1,40 

 

HF  Jaargemiddeld 

 99,7-percentiel 

0,04 

-- 

0,00040 

0,020 

0,00054 

0,026 

0,00032 

0,021 

0,00008 

0,006 

Hg jaargemiddeld 0,003 0,79E-05 1,20E-05 1,09E-05 0,32E-06 

Som zw. met. 

(n=9) 

jaargemiddeld onbekend 0,00008 0,00012 0,00011 0,00003 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 1,75E-11 2,62E-11 2,43E-11 0,73E-11 

Tabel 7.26 

Berekende 

immissieconcentraties  

[Zo=0,077 m], overige 

componenten  
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HOOFDSTUK8 Invloed windturbine 

Ten noorden van de schoorsteen staan twee windturbines, elk met een ashoogte van 55 m en 

een diameter (rotorbladen) van 54,5 m. Deze windturbines zullen mogelijk invloed kunnen 

hebben op de pluim vanuit de schoorsteen. De mate van invloed is afhankelijk van de 

windrichting en de windsnelheid. Het NNM voorziet niet in de invloed van windturbines.  

 

KEMA heeft een rekenmethodiek ontwikkeld waarbij rekening wordt gehouden met het 

effect van de windturbines. De berekeningen zijn uitgevoerd met het model KEMA STACKS 

versie 2009, dat is goedgekeurd door VROM voor het uitvoeren van 

luchtverspreidingsberekeningen. De berekeningen zijn uitgevoerd conform de Regeling 

Beoordeling Luchtkwaliteit (RBL) 2007. Belangrijk aspect bij de berekeningen is de invloed 

van windturbines op de verspreiding van de rookgassen van de REC. Hiervoor is een door 

KEMA ontwikkelde rekenmethodiek toegepast, welke door VROM/RIVM is geëvalueerd en 

bruikbaar geacht voor situaties die moeten voldoen aan drie criteria: 

1 de uitlaat van de schoorsteen waaraan gerekend wordt, is niet meer dan 25 meter lager 

dan de windmolen waardoor de pluim wordt beïnvloed; 

2 elk van de windmolens waarvoor het zogmodel wordt toegepast staat zo ver van de 

schoorsteen dat de pluim slechts in een kleine windhoek wordt beïnvloed; 

3 de achtergrondconcentraties zijn dusdanig laag dat, zelfs als de concentratiebijdrage van 

de schoorsteen met 50% wordt onderschat, de totale concentraties nog steeds aan de 

relevante grenswaarden voldoen. Hierbij kan rekening worden gehouden met de locaties 

waar wettelijk gezien niet behoeft te worden getoetst (toepasbaarheid en blootstelling). 

 

Ad 1). De schoorsteen is 44 m en de ashoogte van de windturbine is 55 m. 

Ad 2). Het begrip "klein" behoeft nadere invulling. De windmolens staan op 95, 

respectievelijk 295 m afstand van de schoorsteen. De goedkeuring van de minister heeft 

betrekking op de Fibroned situatie (KEMA, 2009), waar een windturbine met een rotor van 

90 m op een afstand van 100 m van de schoorsteen staat. In het onderhavige geval gaat het 

om een rotordiameter van 55 m, die dus bij een kleinere windhoek wordt aangestreken. 

Ad 3). Alle achtergrondconcentraties zijn in de onderhavige locatie laag te noemen: geur 

heeft geen achtergrond; N02 en PM 10 (de meest kritische stoffen in het Nederlandse 

luchtkwaliteitsbeleid) achtergrondconcentraties zijn minstens 20 ug/m3 onder de 

grenswaarde. De bronbijdragen aan de concentraties zijn zonder meer laag te noemen; in 

eventuele gevallen waarin hierover twijfel zou kunnen bestaan, is juist daarom steeds 

conservatief gerekend, conform de beschikking van de minister van VROM. 

 

KEMA heeft ook verspreidingsberekeningen uitgevoerd voor alle componenten (ook geur), 

waarbij rekening met het effect van de windturbine is gehouden. KEMA heeft de 

berekeningen uitgevoerd voor het eerst jaar (maatgevend). Een uitgebreide beschrijving van 
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de gehanteerde methodiek en de resultaten zijn beschreven in het KEMA-rapport. Het 

KEMA-rapport is opgenomen als bijlage 2 van dit rapport. Een samenvatting van de 

berekende immissieresultaten door KEMA is in Tabel 8.27 en Tabel 8.28 weergegeven. In 

deze tabellen zijn resultaten opgenomen van het eerste jaar met ruwheidslengte 1 m. 

 
Component Omschrijving Achtergrond 

concentratie 

Maximale 

bronbijdrage 

Maximale totaal 

concentratie 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
NO2 

Scenario A 

Jaargem 

N > uurgem 

9,1 – 12,4 0,9 12,4 

NO2 

Scenario B 

Jaargem 

N > uurgem 

9,1 – 12,4 1,4 12,5 

PM10 

Scenario A 

Jaargem 

N > daggem 

13,1 - 15,4 0,1 15,4 

PM10 

Scenario B 

Jaargem 

N > daggem 

13,1 - 15,4 0,1 15,4 

SO2 P99,2 jaargem 

P99,7 daggem 

1,0  10,9 

13,0 

CO 98-percentiel 203,9 – 214,5 -- 461,0 

Cd (+Tl) jaargem 0,00016 (Cd) 0.00006 0,00022 

 

Voor de componenten die niet opgenomen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen 

is getoetst bij de woningen rondom het industrieterrein Industriehaven. In onderstaande 

tabel is een overzicht van de resultaten bij de woningen weergegeven. 

 
 

 

Component 
omschrijving Achtergrond

-concentratie
Bijdrage REC bij woningen 

   Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
HCl1)  Jaargemiddeld 

 99,99-percentiel 

0,81 

-- 

0,0552 

6,26 

0,0299 

3,25 

0,0221 

3,36 

0,0010 

0,69 

Tabel 8.27 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=1,0 m] met invloed 

van windturbine, componenten 

Wet milieubeheer 

luchtkwaliteiteisen 

 

Figuur 8.25 

Locatie immissiepunten bij 

woningen 

Tabel 8.28 

Berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=1,0 m] met invloed 

windturbine overige 

componenten  
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HF  Jaargemiddeld 

 99,7-percentiel 

0,04 

-- 

0,0056 

0,072 

0,0028 

0,037 

0,0022 

0,030 

0,0001 

0,003 

Hg jaargemiddeld 0,003 7,33E-05 3,22E-05 2,55E-05 0,09E-05 

CxHy jaargemiddeld 0,51-0,54 0,0394 0,0172 0,0126 0,0005 

Som zw. met. 

(n=9) 

jaargemiddeld onbekend 0.00073 0.00032 0.00025 0.00001 

PCDD/PCDF jaargemiddeld onbekend 14.7E-11 6.69E-11 5.32E-11 0.18E-11 

Geur (OUE/m
3)  98-percentiel 

 99.99-percentiel 

-- 

-- 
0,47 

1,56 

0,20 

0,76 

0,21 

0,95 

0,10 

1,45 
1) HCl is opgeschaald op basis van de situatie na 1 jaar 

 

Uit de immissiecontouren (zie hoofdstuk 6 van dit rapport en KEMA-rapport) blijkt dat 

door de invloed van windturbine de contouren ten noorden van de windturbine groter zijn. 

Uit de resultaten bij de woningen blijkt dat in de situatie zonder windturbine (windsnelheid 

lager dan 3,5 m/s) de hoogste immissies bij de woning ten noordoosten van de REC 

optreden vanwege de heersende windrichting uit zuidwest in Nederland. In de situatie met 

windturbine treden de hoogste immissies op bij de woning ten noorden van de REC. In 

zuidelijke richting blijkt dat in situatie met windturbine de concentraties aanzienlijk lager 

zijn, zie de resultaten bij woning 4. 

 

Voor een aantal componenten worden in Tabel 8.29 en Tabel 8.30 ook de resultaten voor 

ruwheidslengte 0,077 m gegeven. Deze berekeningen zijn alleen uitgevoerd voor de meest 

relevante componenten. Voor de overige componenten, die allen uitsluitend via de 

schoorsteen geëmitteerd worden, geven de resultaten bij een ruwheidslengte van 1 meter 

(Tabel 8.27 en Tabel 8.28) de worst-case situatie weer. 

 
Component Omschrijving Achtergrond 

concentratie 

Maximale 

bronbijdrage 

Maximale totaal 

concentratie 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
NO2 

Scenario A 

Jaargem 

N > uurgem 

9,1 – 12,4 0,5 12,4 

NO2 

Scenario B 

Jaargem 

N > uurgem 

9,1 – 12,4 1,4 12,5 

PM10 

Scenario A 

Jaargem 

N > daggem 

13,1 - 15,4 <0,1 15,4 

PM10 

Scenario B 

Jaargem 

N > daggem 

13,1 - 15,4 0,1 15,4 

SO2 P99,2 jaargem 

P99,7 daggem 

1,0  10,0 

11,8 

 

Component 
omschrijving Achtergrond

-concentratie
Bijdrage REC bij woningen 

   Woning 1 Woning 2 Woning 3 Woning 4 

  [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] [μg/m3] 
HF  Jaargemiddeld 

 99,7-percentiel 

0,04 

-- 

0,0038 

0,058 

0,0022 

0,033 

0,0020 

0,030 

0,0001 

0,004 

Geur (OUE/m
3)  98-percentiel 

 99.99-percentiel 

-- 

-- 
0,44 

2,34 

0,26 

2,23 

0,37 

3,23 

0,18 

2,74 

 

Tabel 8.29 

Maximaal berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=0,077 m], 

componenten Wet 

milieubeheer 

luchtkwaliteiteisen 

Tabel 8.30 

Berekende 

immissieconcentraties eerste 

jaar [Zo=0,077 m] overige 

componenten  
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HOOFDSTUK9 Verkeersaantrekkende 
werking 

9.1 UITGANGSPUNTEN 

Om inzicht te verkrijgen in de bijdrage van de REC aan de luchtkwaliteit langs de 

ontsluitingswegen zijn concentratieberekeningen langs de Lange Lijnbaan uitgevoerd.  

De berekeningen zijn uitgevoerd voor scenario A en B met en zonder normaal verkeer op de 

Lange Lijnbaan. Er zijn geen verkeersgegevens aanwezig van de Lange Lijnbaan. De 

gegevens van het meetpunt van de provincie Fryslân aan de Zuidwalweg, tussen de 

A31/N31 en de Lange Lijnbaan, zijn daarom gebruikt. Deze verkeersgegevens hebben 

betrekking over het jaar 2006. Deze verkeersintensiteiten zijn met een groeipercentage van 

1% per jaar verhoogd naar het jaar 2011. Bij de berekeningen is uitgegaan van de 

verkeersgegevens, zoals weergegeven in Tabel 8.31. 

 
 

 Etmaal 
motorvoertuigcategorie 

percentage [%] 

Weg 2006 2011 
Licht Middel-

zwaar  

Zwaar  

Lange lijnbaan  5.490 5.770 80,5 11,9 7,6 

Lange lijnbaan + scenario A -- 5.948 79,2 12,0 8,8 

Lange lijnbaan + scenario B -- 5.890 80,0 11,9 8,1 

 

In Tabel 8.32 zijn de voor het rekenmodel relevante wegkarakteristieken uitgewerkt, die zijn 

gebruikt als invoergegevens voor de berekeningen. In bijlage 4 zijn de invoergegevens van 

de wegen opgenomen. 

 
weg Snelheidstype Wegtype Bomenfactor 

Lange lijnbaan  normaal stadsverkeer bebouwing aan beide zijden (3b)* 1.00 

* Rekening gehouden met verdere invulling van het industrieterrein. 

 

De luchtkwaliteitberekeningen langs de Lange baan zijn uitgevoerd met het 

computerprogramma CAR II, versie 8.1, conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 

2007.  

 

9.2 BEREKENINGSRESULTATEN  

In Tabel 8.33 zijn de berekeningsresultaten voor NO2 en PM10 langs de Lange Lijnbaan 

weergegeven voor 2011. In de gepresenteerde cijfers is rekening gehouden met de 

zeezoutcorrectie. 

 

Tabel 8.31 

Etmaalintensiteiten en 

verdeling over de categorieën 

 

Tabel 8.32 

Invoerparameters 
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wegen 

NO2 jaar- 

gemiddelde  

[μg/m3] 

Aantal 

overschrijdingen 

uurgemiddelde 

[200 50 μg/m3] 

PM10 jaar-

gemiddelde* 

[μg/m3] 

Aantal 

overschrijdingsdagen 

Etmaalgemiddelde* 

[50 μg/m3] 

achtergrondconcentratie 10,2  13,8  

Lange Lijnbaan AO 15,1 0 14,6 2 

Lange Lijnbaan AO + REC 

scenario A 15,4 
0 

14,7 2 

Lange Lijnbaan AO + REC 

scenario B 15,2 
0 

14,6 2 

AO: autonome ontwikkeling 

 

De bijdrage vanwege de verkeersaantrekkende werking van de REC aan de NO2 

concentratie bedraagt voor scenario A en B respectievelijk 0,3 en 0,1 μg/m3 en voor de fijn 

stof concentratie 0,1 μg/m3. 

 

 

Tabel 8.33 

Berekende concentraties in 

2011 

 

*inclusief zeezoutcorrectie 
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HOOFDSTUK10 Toetsing 

10.1 EERSTE JAAR (INREGELPERIODE) 

De toetsing van de resultaten van de immissieberekeningen aan de in hoofdstuk 2 gestelde 

toetsingswaarden wordt weergegeven in Tabel 10.34. 

 

Component Toetsingswaarde 

Concentratie 

incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Concentratie 

incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Toetsing 

  Zo = 1,0 Zo = 0,077  

  [μg/m3] [μg/m3]  
Stikstofdioxide 

(NO2) 

Scenario A 

 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 

2015) 

 Grenswaarde 200 μg/m3 

als uurgemiddelde 
    (max. 18x per jaar 

overschrijding) vanaf 2015 

12,4 

 

 

0 keer 

12,4 

 

 

0 keer 

voldoet 

 

 

voldoet 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

Scenario B 

 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 

2015) 

 Grenswaarde 200 μg/m3 

als uurgemiddelde 
(max. 18x per jaar 

overschrijding) vanaf 2015 

12,5 

 

 

6 keer 

12,4 

 

 

6 keer 

voldoet 

 

 

voldoet 

Fijn stof (PM10)* 

Scenario A 
 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 

juni 2011) 

 Grenswaarde 50 μg/m3 als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

15,4 

 

 

3 dagen 

15,4 

 

 

3 dagen 

voldoet 

 

 

voldoet 

Fijn stof (PM10)* 

Scenario B 
 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 

juni 2011) 

 Grenswaarde 50 μg/m3 als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

15,4 

 

 

3 dagen 

15,4 

 

 

3 dagen 

voldoet 

 

 

voldoet 

Tabel 10.34 

Overzicht maximaal berekende 

immissieconcentraties met 

ruwheidslente 1,0 en 0,077 m 

en de toetsing (eerste jaar) 

 

* Inclusief zeezoutcorrectie 



 LUCHTKWALITEITONDERZOEK RESTSTOFFEN ENERGIE CENTRALE HARLINGEN 

      ARCADIS 59 

Component Toetsingswaarde 

Concentratie 

incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Concentratie 

incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Toetsing 

  Zo = 1,0 Zo = 0,077  

  [μg/m3] [μg/m3]  
2011 

Fijn stof (PM2,5)  Richtwaarde 25 μg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 

2010 

 Grenswaarde 25 μg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 

2015 

<15,4 <15,4 voldoet 

Koolstofmonoxide 

(CO) 
 Grenswaarde 3.600 μg/m3 

als 98-percentielwaarde 

460 als p98 460 als p98 voldoet 

 

Zwaveldioxide 

(SO2) 
 Grenswaarde 350 μg/m3 

als uurgemiddelde 
     (max. 24x per jaar 

overschrijding) 

 Grenswaarde 125 μg/m3 

als 24-uurgemiddelde 

(max. 3x per jaar 

overschrijding) 

7,0 als p99,2 

 

 

 

10,1 als 

p99,7 

6,8 als p99,2 

 

 

 

9,6 als p99,7 

voldoet 

 

 

 

 

voldoet 

 

Cadmium (Cd) (+ 

thalium (Tl)) 

Streefwaarde 0,005 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 2013) 

0,00018 0,00017 voldoet  

CxHy (berekend en 

getoetst als 

Benzeen (C6H6)) 

Grenswaarde 5 μg/m3 als 

jaargemiddelde 

0,56 0,55 voldoet 

 

Zoutzuur (HCl)  Jaargemiddelde (niet 

bekend) 

 Richtwaarde 5.000 μg/m3 

als uurgemiddelde 

0,84 

 

4,88 als 

p99,99 

0,84 

 

7,35 als 

p99,99 

-- 

 

voldoet 

Waterstof-

fluoride (HF) 
 Jaargemiddelde (niet 

bekend) 

 24-uurgemiddelde (niet 

bekend) 

0,043 

 

0,037 

0,042 

 

0,034 

-- 

 

-- 

Kwik (Hg)  Streefwaarde 0,2 μg/m3 als 

jaargemiddelde 

0,003 0,003 voldoet 

 

Som zware 

metalen** 

Onbekend 0,00032 0,00024 -- 

Dioxinen/furanen Geen luchtkwaliteitsnorm 

aanwezig 

6,64E-11 5,00E-11 -- 

** Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

 

Uit de toetsing blijkt dat alle componenten aan alle toetsingswaarden voldoen. 

 

10.2 NA HET EERSTE JAAR (NA INREGELPERIODE) 

Na de optimalisatie van de installatie (na de inregelperiode) worden voor enkele 

componenten lagere emissieconcentraties aangevraagd dan in het eerste jaar, zie hoofdstuk 

4. De toetsing van de resultaten van deze componenten zijn weergegeven in Tabel 10.35. 
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Component Toetsingswaarde 

Concentratie 

incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Concentratie 

incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Toetsing 

  Zo = 1,0 Zo = 0,077  

  [μg/m3] [μg/m3]  
Fijn stof (PM10)* 

Scenario A 
 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 

juni 2011) 

 Grenswaarde 50 μg/m3 als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

15,4 

 

 

 

3 dagen 

15,4 

 

 

 

3 dagen 

voldoet 

 

 

 

voldoet 

Fijn stof (PM10)* 

Scenario B 
 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 

juni 2011) 

 Grenswaarde 50 μg/m3 als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

15,4 

 

 

 

2 dagen 

15,4 

 

 

 

3 dagen 

voldoet 

 

 

 

voldoet 

Fijn stof (PM2,5)  Richtwaarde 25 μg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 

2010 

 Grenswaarde 25 μg/m3 als 

jaargemiddelde vanaf 

2015 

<15,4 <15,4 voldoet 

Zwaveldioxide 

(SO2) 
 Grenswaarde 350 μg/m3 

als uurgemiddelde (max. 

24x per jaar 

overschrijding) 

 Grenswaarde 125 μg/m3 

als 24-uurgemiddelde 

(max. 3x per jaar 

overschrijding) 

6,8 als p99,2 

 

 

 

 

10,1 als 

p99,7 

6,3 als p99,2 

 

 

 

 

9,3 als p99,7 

voldoet 

 

 

 

 

voldoet 

 

Waterstof-

fluoride (HF) 
 Jaargemiddelde (niet 

bekend) 

 24-uurgemiddelde (niet 

bekend) 

0,041 

 

0,033 

0,041 

 

0,026 

-- 

 

-- 

Zoutzuur (HCl)  Jaargemiddelde (niet 

bekend) 

 Richtwaarde 5.000 μg/m3 

als uurgemiddelde 

0,83 

 

2,32 als 

p99,99 

0,82 

 

2,25 als 

p99,99 

-- 

 

voldoet 

Kwik (Hg)  Streefwaarde 0,2 μg/m3 als 

jaargemiddelde 

0,003 0,003 voldoet 

 

Som zware 

metalen** 

Onbekend 0,00016 0,00012 -- 

Dioxinen/furanen Geen luchtkwaliteitsnorm 

aanwezig 

3,49E-11 2,62E-11 -- 

Tabel 10.35 

Overzicht maximaal berekende 

immissieconcentraties met 

ruwheidslente 1,0 en 0,077 m 

en de toetsing (na het eerste 

jaar) 

 

* Inclusief zeezoutcorrectie 
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** Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

 

Uit de toetsing blijkt dat alle componenten aan alle toetsingswaarden voldoen.  

 

10.3 EERSTE JAAR MET INVLOED WINDTURBINE 

De toetsing van de resultaten van de immissieberekeningen met invloed van de 

windturbine aan de in hoofdstuk 2 gestelde toetsingswaarden wordt weergegeven in Tabel 

10.36. 

 

Component Toetsingswaarde 

Concentratie incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Toetsing 

  Zo = 1,0  

  [μg/m3]  
Stikstofdioxide 

(NO2) 

Scenario A 

 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 2015) 

 Grenswaarde 200 μg/m3 als 

uurgemiddelde 
    (max. 18x per jaar 

overschrijding) vanaf 2015  

12,4 

 

 

0 keer 

voldoet 

 

 

voldoet 

Stikstofdioxide 

(NO2) 

Scenario B 

 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 2015) 

 Grenswaarde 200 μg/m3 als 

uurgemiddelde 
(max. 18x per jaar 

overschrijding) vanaf 2015 

12,5 

 

 

6 keer 

voldoet 

 

 

voldoet 

Fijn stof (PM10)* 

Scenario A 
 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf juni 

2011) 

 Grenswaarde 50 μg/m3 als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

15,4 

 

 

 

3 dagen 

voldoet 

 

 

 

voldoet 

Fijn stof (PM10)* 

Scenario B 
 Grenswaarde 40 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf juni 

2011) 

 Grenswaarde 50 μg/m3 als 

24-uurgemiddelde 
(max. 35x per jaar 

overschrijding) vanaf juni 

2011 

15,4 

 

 

 

3 dagen 

voldoet 

 

 

 

voldoet 

Koolstofmonoxide 

(CO) 
 Grenswaarde 3.600 μg/m3 

als 98-percentielwaarde 

461,0 als p98 voldoet 

 

Zwaveldioxide 

(SO2) 
 Grenswaarde 350 μg/m3 als 

uurgemiddelde 
     (max. 24x per jaar 

overschrijding) 

 Grenswaarde 125 μg/m3 als 

24-uurgemiddelde (max. 3x 

10,9 als p99,2 

 

 

 

 

13,0 als p99,7 

voldoet 

 

 

 

 

voldoet 

Tabel 10.36 

Overzicht maximaal berekende 

immissieconcentraties met 

ruwheidslengte 1,0 m met 

invloed van de windturbine en 

de toetsing van het eerste jaar 

(maatgevend) 

 

* Inclusief zeezoutcorrectie 
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Component Toetsingswaarde 

Concentratie incl. 

achtergrond- 

concentratie 

Toetsing 

  Zo = 1,0  

  [μg/m3]  

per jaar overschrijding)  

Cadmium (Cd) (+ 

thalium (Tl)) 

Streefwaarde 0,005 μg/m3 als 

jaargemiddelde (vanaf 2013) 

0,00022 voldoet  

CxHy (berekend en 

getoetst als 

Benzeen (C6H6)) 

Grenswaarde 5 μg/m3 als 

jaargemiddelde 

0,55 voldoet 

 

Zoutzuur (HCl)  Jaargemiddelde (niet 

bekend) 

 Richtwaarde 5.000 μg/m3 

als uurgemiddelde 

0,87 

 

7,82 als p99,99 

-- 

 

voldoet 

Waterstof-

fluoride (HF) 
 jaargemiddelde (niet 

bekend) 

 24-uurgemiddelde (niet 

bekend) 

0,046 

 

0,072 

-- 

 

-- 

Kwik (Hg)  Streefwaarde 0,2 μg/m3 als 

jaargemiddelde 

0,003 voldoet 

 

Som zware 

metalen* 

Onbekend 0,00073 -- 

Dioxinen/furanen Geen luchtkwaliteitsnorm 

aanwezig 

14,7E-11 -- 

* Som: As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 

 

Uit de toetsing blijkt dat alle componenten, met de invloed van de windturbine, aan alle 

toetsingswaarden voldoen.  

 

10.4 VERKEERSAANTREKKENDE WERKING 

De toetsing vanwege de verkeerssaantrekkende werking is in Tabel 10.37 weergegeven. 

 
 

 

 

wegen 

NO2 jaar- 

gemiddelde  

[μg/m3] 

Aantal 

overschrijdingen 

uurgemiddelde 

[200 50 μg/m3] 

PM10 jaar-

gemiddelde* 

[μg/m3] 

Aantal 

overschrijdingsdagen 

Etmaalgemiddelde* 

[50 μg/m3] 

Grenswaarde 40 18 40 35 

Lange Lijnbaan AO 15,1 0 14,6 2 

Lange Lijnbaan AO + REC 

scenario A 15,4 
0 

14,7 2 

Lange Lijnbaan AO + REC 

scenario B 15,2 
0 

14,6 2 

 

Langs de Lange Lijnbaan wordt ruimschots voldaan aan de grenswaarden. Gelet op de 

bijdrage van activiteiten van de REC en van verkeersaantrekkende werking en de aanwezig 

achtergrondconcentraties zal ook de cumulatie de grenswaarden niet bereiken.  

Tabel 10.37 

Berekende 

immissieconcentraties vanwege 

verkeersaantrekkende werking 

en toetsing 

 

* Inclusief zeezoutcorrectie 
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HOOFDSTUK11 Depositie 

 

Naast het berekenen van de immissiesituatie in de omgeving van de REC is ook de depositie 

van de verzurende en vermestende componenten NOx, NH3, SO2 en HF berekend. De 

berekeningen zijn uitgevoerd voor de situatie na de inregelperiode. Ook voor de 

depositieberekeningen is gebruik gemaakt van de pc-applicatie KEMA STACKS versie 

2009.1. 

 

De depositie is vooral ter plaatse van beschermde natuurgebieden van belang (Zoals 

Waddenzee). De depositieberekeningen zijn uitgevoerd voor een gebied van circa 18x18 km. 

De depositieberekeningen zijn zonder gebouwinvloed uitgevoerd. Het is niet mogelijk om 

depositie te berekenen in combinatie met gebouwinvloed. Voor de depositieberekeningen is 

uitgegaan van de laagst mogelijk ruwheidslengte (Z0) van 0,03 m omdat de depositie in de 

Waddenzee bepalend is.  

 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de maximaal optredende 

depositiewaarde in de Waddenzee. 

 

Component Coördinaten Eenheid 
Maximaal 

depositie 

 x y    

N-depositie:  
NOy (scenario B) 

NH3 

Totaal N=NOy+NH3 

158000 

157600 

157600 

579800 

578600 

578600 

mol/ha/jaar 

mol/ha/jaar 

mol/ha/jaar 

1 

8 

9 

SO2-depositie 158000 579800 mol/ha/jaar 1 

HF-depositie 157600 578600 mol/ha/jaar 0,2 

 

Tabel 11.38 

Overzicht maximale 

depositiewaarden in 

Waddenzee 
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HOOFDSTUK12 Samenvatting & 
conclusie 

In opdracht van Afvalsturing Friesland N.V. heeft ARCADIS een luchtkwaliteitonderzoek 

uitgevoerd voor de Reststoffen Energie Centrale (hierna: REC) in Harlingen.  

 

In het kader van een milieuvergunningaanvraag heeft Pro Monitoring eerder een 

luchtonderzoek aan de REC verricht. Het onderzoek is beschreven in het Pro Monitoring-

rapport ‘Rapportage betreffende luchtkwaliteitsonderzoek REC Harlingen’ van 19 juni 2008. 

Bij uitspraak van de Raad van State van 13 januari 2010 werd de door de provincie Friesland 

aan de REC verstrekte vergunning Wet milieubeheer vernietigd. Ten aanzien van 

luchtverspreidingsberekeningen is in de uitspraak van de Raad van State opgemerkt dat de 

berekeningen niet de worst-case situatie weergeven voor wat betreft de ruwheidslengte en 

de gebouwinvloed. Daarnaast is opgemerkt dat het niet duidelijk is wat de invloed is van de 

aanwezige windturbine nabij de REC op de pluimverspreiding. Raad van State baseerde 

zich op het deskundigheidsbericht van Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB). Er 

is naar voren gebracht dat het Nieuw Nationaal Model (NNM) feitelijk niet is gevalideerd 

voor berekeningen boven grote wateren (zee/grote meer). Voor de berekeningen boven 

grote wateren kan volgens het advies van StAB met een aangepaste ruwheidslengte een 

benadering worden verkregen. 

 

Naar aanleiding van voornoemde uitspraak is het luchtkwaliteitonderzoek van Pro 

Monitoring geactualiseerd en rekening gehouden met de kritiekpunten en kanttekeningen 

van de StAB. Het luchtkwaliteitonderzoek maakt deel uit van de aanvulling voor een 

milieuvergunningaanvraag. In dit onderzoek is rekening gehouden met de nieuwe inzichten 

wat betreft de meest recente emissiefactoren (van transport), de achtergrondconcentraties, 

het rekenmodel en invoerparameters. 

 

Voor de verkeersemissies ten gevolge van de aanvoer van afvalstoffen en de afvoer van 

bodemas worden twee scenario’s in het onderzoek onderscheiden: 

 Scenario A: aanvoer afval, 100% door middel van vrachtauto’s en afvoer bodemas, 

100% door vrachtauto’s; 

 Scenario B: aanvoer afval, 50% per vrachtauto en 50% per schip en afvoer bodemas, 

100% per schip. 

 

Gedurende de inregelperiode (eerste jaar) van de installatie gelden voor enkele 

componenten hogere emissie-eisen. De berekeningen zijn uitgevoerd voor het eerste jaar 

(inregelperiode van de installatie) en één jaar daarna. Alle berekeningen zijn uitgevoerd met 

het referentiejaar 2011. In deze berekeningen is geen rekening gehouden met de effecten van 
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de windturbine en gelden wanneer de windturbine stil staat. De effecten van de 

windturbine op de verspreidingsberekeningen zijn onderzocht door KEMA. 

 

Gebouwinvloed 
De diverse gebouwen kunnen niet afzonderlijk worden gemodelleerd. Voor iedere bron kan 

één gebouw met één hoogte worden gemodelleerd. Bij de gebouwroutine is gesteld dat 

bronnen die meer dan 2 à 3 maal de gebouwhoogte zijn, niet door het gebouw beïnvloed 

worden. Als gebouwdimensies is 42 x 159 x 38 m (b x l x h) gehanteerd, zie rode vlak Figuur 

5.5 . Het gebouw bestaat namelijk uit verschillende delen. Het laagste deel (ongeveer 11 m) 

beïnvloedt het pluimgedrag zeker niet (verhouding schoorsteenhoogte/ gebouwhoogte >2 a 

3). Van de andere delen van het gebouw is niet uitgesloten dat deze het pluimgedrag wel 

beïnvloeden. Daarom zal daar rekening mee gehouden worden. Het eerste gebouwdeel is 31 

m hoog en het volgende deel 44 m, het derde deel is 36 m hoog. Het model rekent met 1 

hoogte; daarom worden voor het vervangend gebouw de genoemde dimensies genomen. 

Daarmee wordt aan de voorzichtige kant gerekend; een te laag gebouw maakt dat de 

pluimbeïnvloeding en daarmee de concentraties worden onderschat; een te hoog gebouw 

maakt dat het verdunnend effect van het gebouw op de lage bronnen wordt overschat. Door 

het gebouwdeel van 31 m hoger te nemen dan in werkelijkheid, wordt een conservatieve 

aanpak nagestreefd voor de pluimbeïnvloeding bij de schoorsteen. De keus van 38 m is 

ingegeven door de gemiddelde waarde te nemen van de twee eerste, hoogste gebouwdelen 

44 en 31 m. Op deze wijze wordt het gebouwinvloed op de lagere bronnen optimaal 

meegenomen. 

 

Ruwheidslengte (Z0) 

In het NNM zijn vijf ruwheidstypen (meest voorkomend in Nederland) voor gedefinieerd 

(open (0,03 m) t/m gesloten (1,0 m)). Voor luchtverspreidingsberekeningen is een 

immissiegebied van 4 x 4 km beschouwd. Voor dit gebied is een ruwheidslengte van 0,077 

m berekend op basis van de ruwheidskaart van het KNMI. De ruwheidskaart van het KNMI 

houdt geen rekening met toekomstige ontwikkelingen, verdere invulling van het 

industrieterrein, zoals StAB heeft opgemerkt. Wanneer het industrieterrein verder wordt 

ingevuld, zal de ruwheidslengte op het industrieterrein verder toenemen. Volgens de 

handreiking NNM is voor een industrieterrein veelal een ruwheidslengte van 1 m van 

toepassing. Een ruwheidslengte van 1 m is tevens de hoogst mogelijke ruwheidslengte in 

het rekenmodel. 

 

Voor berekeningen boven zee geldt een ruwheidslengte van 0,0002 m volgens de 

handreiking NNM. Het NNM is niet geschikt en ook niet gevalideerd voor berekeningen 

boven zee. StAB zegt in haar advies dat door een aangepaste ruwheidslengte een 

benadering kan worden verkregen. In het rekenmodel is een ruwheidslengte van 0,03 het 

laagst mogelijke. Een ruwheidslengte van 0,03 m is niet mogelijk in combinatie met 

gebouwsinvloed, omdat een ruwheidslengte van 0,03 m voor vlak land met geringe 

obstakels geldt. Een ruwheidslengte van 0,077 m in combinatie met gebouwsinvloed kan 

beschouwd worden als conservatief voor berekeningen boven zee11. In dit onderzoek zijn de 

verspreidingsberekeningen met twee ruwheidslengten uitgevoerd: 0,077m en 1,0 m. 

 

                                                                 
11 Volgens artikel 5.19 uit de Wm hoeven de concentraties boven zee niet getoetst te worden. 
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Locale invloeden  
Ten noorden van de schoorsteen staan twee windturbines, elk met een rotorhoogte van 55 m 

en een diameter (rotorbladen) van 54,5 m. Deze windturbines zullen mogelijk invloed 

kunnen hebben op de pluim vanuit de schoorsteen. De mate van invloed is afhankelijk van 

de windrichting en de windsnelheid. Het NNM voorziet niet in de invloed van 

windturbines. De effecten van windturbine op de verspreidingsberekeningen zijn 

onderzocht door KEMA. KEMA heeft een rekenmethodiek ontwikkeld waarbij rekening 

wordt gehouden met het effect van de windturbines. Dit rekenmodel is door KEMA eerder 

toegepast in vergelijkbare situaties en in ABRvS procedures ingebracht. De methodiek is 

door VROM/RIVM geëvalueerd en voor situaties waarbij de schoorsteenhoogte en de as 

van de windturbine niet te veel van elkaar verschillen als bruikbaar aangemerkt. 

 

Resultaten en conclusies 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat door de gebouwinvloed de hoogste concentratie nabij 

de REC optreden. Een lagere ruwheidslengte heeft in dit onderzoek een gunstig effect op de 

immissieresultaten. Uit de immissiecontouren blijkt dat door de invloed van windturbine de 

contouren ten noorden van de windturbine groter zijn. Uit de resultaten bij de woningen 

blijkt dat in de situatie zonder windturbine (windsnelheid lager dan 3,5 m/s) de hoogste 

immissies bij de woning ten noordoosten van de REC optreden vanwege de heersende 

windrichting uit zuidwest in Nederland. In de situatie met windturbine treden de hoogste 

immissies op bij de woning ten noorden van de REC. In zuidelijke richting blijkt dat in 

situatie met windturbine de concentraties aanzienlijk lager zijn. 

 

In dit onderzoek zijn de componenten uit de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (NO2, 

PM10, SO2, CO en Cd) getoetst vanaf de terreingrens van de REC. Overige componenten zijn 

getoetst bij de meest dichtbijgelegen woningen rondom het industrieterrein Industriehaven. 

 

Alle componenten en alle onderzochte situaties (ruwheidslengte 0,077 en 1,0 m, eerste jaar 

en daarna en de situatie met en zonder windturbine) voldoen aan de gestelde normen. 
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BIJLAGE 1 Invoergegevens KEMA-Stacks 

Opmerking: Componenten met lage emissie zijn vooraf aan de berekeningen opgeschaald 
en vervolgens de resultaten gedeeld door dezelfde opschaalfactor. 
Dat is gedaan om afrondingsfouten in de emissie-invoer in het rekenmodel te vermijden. 
Emissie-invoerparameter in het model is kg/s. De gehanteerde opschaalfactoren zijn 
hieronder weergegeven: 
  

 Cd & Tl: factor 1000 

 PCDD/PCDF: factor 100.000.000 

 Hg: factor 100  

 Som zware metalen: factor 10 
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BIJLAGE 2 KEMA-rapport 
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BIJLAGE 3 Invoergegevens verkeersaantrekkende werking 


