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1 INLEIDING 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (verder te noemen NAM) is voornemens het 

olieveld Schoonebeek te herontwikkelen. Ten aanzien van deze herontwikkeling is in 

2006 een Milieueffectrapport opgesteld bestaande uit drie rapporten. Rapport I bevat de 

hoofdlijnen van het MER, rapport II geeft een beschouwing van de voorgenomen 

activiteit met mogelijke varianten en alternatieven, en rapport III geeft een beschrijving 

van de effecten hiervan op het milieu.  

 

Als gevolg van de activiteiten op olieveld Schoonebeek treden diverse emissies naar de 

lucht op. In de rapportage III ‘Milieu-effecten’, d.d. 31 maart 2006, zijn in hoofdstuk 26 

deze effecten op de luchtkwaliteit beschreven. Hierin zijn de immissies naar de 

omgeving berekend en getoetst aan de diverse geldende Wet- en regelgevingen. Ten 

aanzien van deze Wet- en regelgevingen hebben er een aantal wijzigingen 

plaatsgevonden waardoor dit hoofdstuk ‘luchtkwaliteit’ herzien moet worden. In opdracht 

van de NAM heeft Royal Haskoning onderhavig luchtonderzoek uitgevoerd wat een 

herziening van het onderdeel lucht uit de rapportage III ‘Milieu-effecten’, d.d. 31 maart 

2006 betreft. 

 

Hiertoe wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de herziening van het luchtonderzoek. In 

hoofdstuk 3 wordt de Wet- en regelgeving ten aanzien van luchtkwaliteit beschreven. 

Daarnaast zal in hoofdstuk 4 worden ingegaan op de luchtkwaliteit ter plaatse van 

olieveld Schoonebeek. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens ingegaan op de invloed van de 

emissies van olieveld Schoonebeek op de luchtkwaliteit in de omgeving en vindt 

toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen plaats. In hoofdstuk 6 wordt een interpretatie van 

de luchtemissies/ immissies gegeven. De rapportage wordt afgesloten met een 

evaluatie en conclusievorming in hoofdstuk 7. 
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2 LUCHTONDERZOEK 

Onderhavig luchtonderzoek is een herziening van het luchtonderzoek opgenomen onder 

hoofdstuk 26 in de rapportage III ‘Milieu-effecten’, onderdeel van de 

milieueffectrapportage van Herontwikkeling olieveld Schoonebeek, d.d. 31 maart 2006 

uitgevoerd door KEMA. De herziening van het luchtonderzoek is benodigd door 

aanpassing van de Wetgeving omtrent de immissies van diverse componenten in 

Nederland. Het betreft hier het van kracht worden van de luchtkwaliteitseisen, te vinden 

in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit hoofdstuk wordt ook wel de ‘Wet 

luchtkwaliteit’ genoemd (verder Wlk). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 met 

bijhorende AMvB’s en Meet- en rekenvoorschriften komen te vervallen.  

 

De herziening van het luchtonderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Het aanpassen van het Besluit luchtkwaliteit 2005 naar de ‘Wet luchtkwaliteit’; 

• Het controleren van de uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen welke zijn 

aangeleverd door Jacobs Consultancy; 

• Het uitvoeren van verspreidingsberekeningen middels het Stacks rekenmodel (NNM) 

conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

• Toetsing van de berekende immissiewaarde aan de ‘Wet luchtkwaliteit’; 

• Toetsing aan overige Wet- en regelgeving zoals BREF en BAT. 

 

Voor wat betreft de overige Wet- en regelgeving, vergelijking WKC met andere energie-

installaties, afweging toepassing DeNOx, toetsing effecten BAT, BREF en IPPC wordt 

gebruik gemaakt van hetgeen opgenomen in het reeds bestaande luchtonderzoek onder 

hoofdstuk 26, rapportage III ‘Milieu-effecten’, met hierbij, waar mogelijk, aanpassingen 

van de berekende emissies/immissies en conclusies. 

 

Aandachtspunten 

 

Toetsing 

De toetsing aan de Wet luchtkwaliteit staat centraal in dit luchtonderzoek. Hiervoor 

dienen de relevante luchtemissiebronnen benoemd te worden. Belangrijkste stoffen zijn 

kooldioxide (CO2), stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2), vluchtige organische 

stoffen (VOS), zwavelwaterstof (H2S), Lood (Pb), koolmonoxide (CO) en benzeen 

(C6H12). Daar waar mogelijk worden de te verwachten hoeveelheden gekwantificeerd en 

getoetst aan BEES-A en EU LCP-richtlijn. CO2 kan niet getoetst worden aan de Wet 

luchtkwaliteit. De CO2 uitstoot is in dit project vooral gerelateerd aan de WKC. De 

energiebalans van de WKC, met daarbij de CO2 uitstoot wordt uitgebreid beschreven in 

hoofdstuk 29 van de rapportage III ‘Milieu-effecten’. 

 

Richtlijnen 

De Richtlijnen voor het schrijven van het MER zeggen over lucht het volgende: 

Geef een overzicht van de emissiebronnen naar de lucht. Geef per bron een overzicht 

van de aard en de hoeveelheid van luchtverontreinigende stoffen. Besteed in ieder 

geval aandacht aan de emissie van CO2, NOx, SO2, vluchtige organische stoffen en 

H2S. Kwantificeer de emissies van CO2, NOx, SO2 en CO van de WKC en toets deze 

aan het BEES-A en de EU LCP-richtlijn. In dit onderzoek is nader ingegaan op deze 

richtlijnen. 
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3 WET EN REGELGEVING 

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de Wet en regelgeving omtrent 

luchtkwaliteit. Hiertoe zal eerst de Europese regelgeving aan bod komen en vervolgens 

de Nationale regelgeving. 

 

3.1 Europa 

Götenborg-protocol uit 1999 

In het Götenborg protocol uit 1999 hebben de lidstaten van de Europese Economische 

Commissie van de Verenigde Naties (Unece) afspraken gemaakt over vermindering van 

de uitstoot van ammoniak (NH3), zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige 

organische stoffen (VOS). Het protocol legt iedere lidstaat een nationaal emissieplafond 

op. Met ingang van 2010 mag Nederland niet meer uitstoten dan deze plafonds 

aangeven. Voor Nederland zijn de nationale emissieplafonds voor ammoniak 128 kton, 

voor zwaveldioxide 50 kton, voor stikstofoxiden 266 kton en voor vluchtige organische 

stoffen (VOS) 191 kton. Naar aanleiding van het Götenborg-protocol is de NEC-richtlijn 

opgesteld. 

 

Richtlijn nationale emissieplafonds (NEC) 

NEC (2001/81/EG) staat voor 'national emission ceilings' oftewel nationale 

emissieplafonds. Hierin is vastgelegd dat de EU-lidstaten de emissies verder 

terugbrengen dan het Götenborg-protocol voorschrijft. De nationale emissieplafonds 

voor Nederland voor stikstofoxiden en voor vluchtige organische stoffen zijn 260 kton en 

185 kton, beide 6 kton lager dan het Götenborg-protocol. De plafonds voor ammoniak 

en zwaveldioxide zijn hetzelfde als in Götenburg overeen is gekomen. De 

emissieplafonds uit de NEC-richtlijn zijn verplichtend. Als een lidstaat niet voldoet aan 

de richtlijn kan de EU sancties opleggen. 

 

Zware metalen en (Persistent Organic Pollutions) POP-protocol 

De landen van de Economische commissies voor Europa van de Verenigde Naties 

(Unece) hebben in 1998 in Aarhus protocollen ter bestrijding van (lucht)emissies en 

POP’s aangenomen. Het HM-protocol - het protocol over zware metalen of heavy 

metals (HM) - richt zich op lood, cadmium en kwik. Het POP-protocol bevat maatregelen 

voor 3 typen POP's: bestrijdingsmiddelen (DDT, endrin en dildrin), stoffen die vrijkomen 

bij verbrandingsprocessen (onder andere dioxinen, furanen, PAK's) en stoffen die in 

producten worden gebruikt (bijvoorbeeld gebromeerde brandvertragers). De 

maatregelen lopen afhankelijk van de stof, uiteen van verboden van productie en 

gebruik tot gebruiksbeperkingen en technische eisen. Het HM-protocol is sinds 

december 2003 van kracht, het POP-protocol sinds oktober 2003. 

 

Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit 

Officieel de ‘Richtlijn 96/62/EG inzake de beoordeling en het beheer van de 

luchtkwaliteit’ van 27 september 1996. In deze kaderrichtlijn staan de grondbeginselen 

van het Europese luchtkwaliteitsbeleid. In enkele dochterrichtlijnen zijn verder 

grenswaarden uitgewerkt voor verschillende stoffen. Met name de eerste en tweede 

dochterrichtlijnen geven grenswaarden aan voor stoffen die door de voorgenomen 

activiteit worden geëmitteerd. 
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In de eerste dochterrichtlijn luchtkwaliteit (1999/30/EG) zijn grenswaarden en 

alarmdrempels opgenomen voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, 

zwevende deeltjes en lood in de lucht. De tweede dochterrichtlijn luchtkwaliteit 

(2000/69/EG) vult de Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit aan met specifieke 

grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide. Volgens deze richtlijn moeten de 

lidstaten het publiek ook systematisch informeren over de concentraties van beide 

stoffen in de lucht. 

 

In het voorjaar van 2008 is de nieuwe Europese richtlijn voor luchtkwaliteit van kracht 

geworden die de andere richtlijnen vervangt. 

 

Large Combustion Plant (LCP)-BATrichtlijn en BREF-Large Combustion Plants 

Grote stookinstallaties zijn een belangrijke emissiebron van verzurende stoffen zoals 

NOx en afhankelijk van de brandstof ook SO2. De LCP-richtlijn (2001/80/EG) heeft 

betrekking op grote stookinstallaties met een thermisch vermogen van meer dan 50 

MW. Deze stookinstallaties vallen ook onder bijlage I van de IPPC-richtlijn. Bij deze 

installaties dient in het ontwerp in ieder geval met de LCP-richtlijn rekening gehouden te 

worden. 

 

Voor de Warmtekrachtcentrale is in ieder geval het BREF (BAT Reference Document) 

voor Large Combustions Plants (juli 2006) van belang. In deze BREF zijn de Best 

Beschikbare Technieken (BBT/BAT) weergegeven voor verbrandingsinstallaties met 

een ‘rated thermal input’ boven de 50 MW. Dit betreft onder meer de 

energieopwekkingsindustrie. Voor energie-opwekking worden verschillende 

brandstoffen gebruikt die kunnen worden onderverdeeld in vast, vloeibaar en gasvormig. 

Ook kan een variëteit aan verbrandingstechnieken worden gebruikt. Voor vloeibare en 

gasbrandstoffen worden boilers, engines en gasturbines als BAT beschouwd. 

 

In het BREF zijn ten aanzien van de emissies naar de lucht vier componenten genoemd: 

stof, SO2, NOx en CO. Voor stof en SO2 worden waarden van respectievelijk kleiner dan 

5 en 10 mg/Nm3 aangehouden. Voor aardgasgestookte centrales in Nederland is de 

emissie van stof en SO2 verwaarloosbaar laag. Voor het meestoken van andere 

industriële gassen wordt in het Refinery BREF voor raffinaderijgas een limiet gesteld 

aan de H2S concentratie in dat gas. Deze limiet is 20 – 150 mg/Nm3, waardoor de SO2-

emissie 5 – 20 mg/m3 wordt. Aangezien de hoeveelheid secundair meegestookt gas in 

de WKC veel lager is, kan de H2S-concentratie hiervan hoger zijn, teneinde dezelfde 

uiteindelijke emissie naar de lucht te realiseren. In het BEES-A wordt een limiet aan de 

SO2- emissieconcentratie gesteld van 35 mg/Nm3. Dit is dan ook de beperkende 

concentratie voor de H2S-limiet in het secundaire gas. 

 

Voor NOx en CO wordt 30 respectievelijk 50 mg/Nm3 als emissielimiet gesteld voor 

nieuwe WKC’s met bijstookinrichting (zie tabel 3.1). BAT is installatie van dry low NOx-

branders in de gasturbine en de bijstookinrichting of een selectieve katalytische NOx-

reductie-installatie (SCR). 
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Tabel 3.1 belangrijkste luchtkwaliteitseisen ten gevolge van Europees beleid 

Europees beleid Uitwerking 

Götenborg-protocol (1999) Vanaf 2010 emissieplafonds: 

- NH3 128 kton 

- SO2 50 kton 

- NOx 266 kton 

- VOS 191 kton 

Richtlijn nationale emissieplafonds (NEC) 

(2001) 

 

Verder terugbrengen emissieplafonds dan 

Götenborg-protocol voorschrijft: 

- NOx 260 kton 

- VOS 185 kton 

Large Combustion Plant (LCP)-richtlijn en 

BREF-LCP (2001) 

 

Emissie-eisen voor WKC: 

- stof < 5 mg/Nm3 

- SO2 < 10 mg/Nm
3
 

- NOx < 30 mg/Nm3 

- CO < 50 mg/Nm
3
 

Voor meestoken van secundair gas: 

- limiet H2S 20 – 150 mg/Nm
3
 

- limiet SO2 5 – 20 mg/Nm3 

 

3.2 Nationaal beleid lucht en stoffen 

NMP-4 

Het NMP-4 heeft het verzuringsbeleid uit de eerdere NMP’s vertaald naar een 

richtinggevende reductiedoelstelling op de lange termijn (2030) van 80 tot 90% ten 

opzichte van 1990. Dit geldt voor zowel NOx (70-120 kton) als SO2 (25-40 kton). Met 

betrekking tot zure depositie bedraagt de doelstelling 1.400 mol/ha/jaar in 2010. 

Deze landelijke doelstelling wordt ook door de provincie Drenthe aangehouden. 

 

In het kader van de Europese richtlijn 2001/81/EG zijn nationale emissieplafonds voor 

2010 afgesproken. Voor Nederland is dat 260 kton NOx. Deze taakstelling ligt aan de 

basis van de prestatienormen in het kader van de NOxemissiehandel. 

 

Met ingang van 2005 is er een systeem van emissiehandel, met onder meer als 

bedoeling om voor het jaar 2010 een forse NOx-emissiereductie te realiseren. 

De taakstelling is voor alle inrichtingen van meer dan 20 MWth (energiesector, 

raffinaderijen, industrie en afvalverwerkers) tezamen een reductie van 55 kton. Gekozen 

is voor een prestatienorm per bedrijfsinrichting. De norm, vermenigvuldigd met het 

energieverbruik voor elke inrichting in dat jaar, levert de “normvracht” voor dat jaar op. 

De normen worden trapsgewijs verscherpt tot 40 g/GJ energie-input in het jaar 2010. 

 

Luchtkwaliteitseisen Wet milieubeheer 

Op 15 november 2007 is een nieuw wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht 

geworden. De hoofdlijnen van deze nieuwe regelgeving zijn te vinden in hoofdstuk 5, 

titel 5.2 van de Wet milieubeheer. Dit hoofdstuk wordt ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ 

genoemd (verder Wlk). Door deze wijziging zijn het Besluit luchtkwaliteit 2005, het Meet- 

en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit 2006 komen te vervallen.  

 

In algemene zin kan worden gesteld dat de Wlk bestaat uit in Europees verband 

vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal stoffen. Hierbij gaat 
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het om stoffen als zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx als NO2), fijn stof (PM10), 

koolmonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.  

 

Voor wat betreft de stoffen zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx als NO2), fijn stof 

(PM10), koolmonoxide (CO), lood en benzeen wordt in de Wlk aangegeven op welke 
termijn aan de normen voldaan dient worden en welke bestuursorganen 

verantwoordelijkheden hebben bij het realiseren van de normen. De normen zijn 

gebaseerd op recente inzichten van de WHO (World Health Organisation) in de 
mogelijke effecten van luchtverontreinigingen op de gezondheid van de mens. Voor 

bovengenoemde stoffen zijn grenswaarden geformuleerd. Voor de stoffen ozon, arseen, 

cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn aanvullende richtwaarden opgenomen. 

 

Als gevolg van het verbranden van gas ontstaat NO en NO2 (stikstofoxiden). Deze 

component is in beschouwing genomen. Aangezien secundair gas wordt mee verbrand, 

waarin zwavel aanwezig is, ontstaat SO2. Derhalve is in dit onderzoek ook de 

component SO2 in beschouwing genomen.  

 

Emissies van de overige componenten uit de Wlk worden niet of nauwelijks verwacht. 

Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat door eisen te stellen ten aanzien van de 

kwaliteit van brandstof (met name zwavel- en loodgehalte) lood (Pb) als niet-kritische 

component kan worden beschouwd. Voor fijn stof geldt dat deze niet aanwezig is in het 

gas en derhalve niet geëmitteerd wordt. Voor koolstofmonoxide (CO) geldt dat de 

grenswaarden in Nederland sinds 2001 nergens meer worden overschreden en 

derhalve wordt gesteld dat CO eveneens als niet-kritisch wordt beschouwd. Voor 

benzeen geldt dat deze niet tot nauwelijks worden geëmitteerd. Op basis van 

bovenstaande kan benzeen eveneens als niet-kritische component worden beschouwd.  

 

Voor de componenten arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen geldt dat op basis 

van een RIVM rapport uit 20071 gesteld kan worden dat voor bovengenoemde stoffen in 

Nederland ruimschoots zal worden voldaan aan de richtwaarde. De componenten 

worden derhalve eveneens als niet-kritisch beschouwd.  

 

Ten slotte geldt voor ozon dat deze component niet als zodanig door de mens in de 

atmosfeer wordt gebracht. Ozon wordt onder invloed van zonlicht gevormd (complexe 

chemie) vanuit de stoffen NOx, VOS, CO en CH4 (methaan). Voor ozon zijn derhalve 

geen grenswaarden gehanteerd maar richtwaarden aangezien lokale maatregelen geen 

effect hebben op lokale ozonconcentraties. Verlaging van de ozonconcentraties is 

derhalve op Europees niveau geregeld. De richtwaarden voor ozon zijn gekoppeld aan 

de verplichte emissieplafonds voor de componenten zoals hierboven beschreven (NEC-

richtlijn). Mocht in de toekomst blijken dat de richtwaarden niet zullen worden gehaald, 

dan kan ervoor worden gekozen om de emissieplafonds aan te scherpen. Op basis van 

dit gegeven wordt ozon in dit onderzoek verder niet in beschouwing genomen.  

 

De grenswaarden, voor de in dit onderzoek relevante componenten, zijn opgenomen in 

de onderstaande tabel 3.2. 

 

                                                   
1 Heavy metals and benzo(a)pyrene in ambient air in the Netherlands, RIVM report 680704001/2007 
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Tabel 3.2 Grenswaarden NO2 en SO2  

Component Concentratie 

[µg/m
3
] 

Status Omschrijving 

40 Grenswaarde 2010 Jaargemiddelde concentratie NO2 

200 Grenswaarde 2010 Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden 

overschreden 

125 Grenswaarde  24 uurgemiddelde dat 3 keer per jaar mag 

worden overschreden 

SO2 

350 Grenswaarde  Uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden 

overschreden 

 

Op 15 november 2007 is eveneens de Regeling ‘beoordeling luchtkwaliteit 2007’ (verder 

Rbl 2007) in werking getreden. In deze Regeling zijn onder meer regels vastgelegd over 

de manier waarop luchtkwaliteitonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. In dit onder-

zoek is aangesloten bij de uitgangspunten van deze Regeling. Voor de verspreidings-

berekeningen is gebruik gemaakt van standaardmethode 3 voor puntbronnen, zoals 

toegepast in het door KEMA vervaardigde Stacks programmapakket (versie 7.0, juli 

2007).  

 

Voor zowel NO als SO2 wordt uitgegaan van 2010 als referentiejaar, aangezien 2010 

het jaar van projectrealisatie is. 
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4 LUCHTKWALITEIT HUIDIGE SITUATIE 

Om een inschatting te kunnen maken van de effecten van de herontwikkeling op de 

luchtkwaliteit is het van belang inzicht te hebben in de huidige luchtkwaliteit in het 

gebied maar ook in de autonome ontwikkeling. Dat wil zeggen de toekomstige 

ontwikkeling van de luchtkwaliteit zonder dat het voornemen of een van de alternatieven 

wordt gerealiseerd. De huidige situatie inclusief de autonome ontwikkeling vormt het 

referentiekader bij de beoordeling van de effecten op de luchtkwaliteit. 

 

4.1 Luchtkwaliteit in Nederland 

Luchtkwaliteit speelt in Nederland een belangrijke rol. Dit komt door onder andere de 

effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van de mens en door de 

implementatie in Nederland van de richtlijn voor luchtkwaliteit van de Europese Unie. 

Ter ondersteuning van de uitvoering van de Europese richtlijn en de implementatie 

ervan in de Nederlandse wetgeving worden ieder jaar door het Milieu en Natuur 

Planbureau (MNP) kaarten geproduceerd met grootschalige concentraties voor 

Nederland van diverse luchtverontreinigende componenten . Deze concentratiekaarten 

geven een beeld van de grootschalige component van de luchtkwaliteit.  
 

De grootschalige concentratiekaarten (GCN-kaarten genoemd) zijn gebaseerd op een 

combinatie van metingen (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) en modelberekeningen. De 

met modellen berekende concentraties worden gekalibreerd op meetresultaten. De 

concentraties in verkeersrijke omgevingen, zoals drukke straten en snelwegen, worden 

vervolgens vastgesteld door de concentratie in de (stedelijke) achtergrond (uit de GCN-

kaarten) te verhogen met de extra bijdrage door het wegverkeer. 

 

Het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) wordt beheerd door het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu. Het LML zorgt voor de continue monitoring van de 

milieukwaliteit in het luchtcompartiment en omvat 48 meetlocaties verspreid over heel 

Nederland. Op iedere meetlocatie is een meetbehuizing opgesteld waarin zich één of 

meerdere meetopstellingen bevinden. Deze meetopstellingen (totaal ca. 240 in het LML) 

meten concentraties van verontreinigde stoffen in lucht en regenwater. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt in 3 groepen van stoffen (componenten) gemeten: 

- Gasvormige componenten; 

- Deeltjesgebonden en deeltjesvormige componenten; 

- Chemische samenstelling van neerslag. 

 

4.2 Huidige situatie omgeving Schoonebeek 

4.2.1 Luchtkwaliteit 

In deze paragraaf wordt de huidige luchtkwaliteit behandeld, die in verband met de 

emissie van de WKC en de OBI van belang is. Gelet op de brandstof, die in de 

eenheden kunnen worden verstookt, namelijk aardgas en secundair gas, zijn 

luchtverontreinigende componenten hoofdzakelijk stikstofoxiden (NO en NO2) en 

zwaveldioxide (SO2). Vanwege de inzet van gasvormige brandstoffen met in hoofdzaak 

aardgas vindt geen emissie van fijn stof plaats. Tevens wordt ingegaan op de zure 

depositie, die voor een deel het gevolg is van de droge en natte depositie van stikstof- 

en zwaveloxiden en van sulfaten en nitraten. Deze laatste twee zijn volgproducten die 

uit deze oxiden in de atmosfeer worden gevormd. 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - 9 - 13 juni 2008 

 

Naast stikstofoxiden ontstaan bij de verbranding van aardgas en secundair gas geringe 

hoeveelheden van de componenten di-stikstofoxide (N2O), koolstofmonoxide (CO) en 

koolwaterstofverbindingen (CxHy). De verwachte concentraties van N2O en CxHy in de 

rookgassen zijn echter zo gering, dat de bijdragen aan de achtergrondconcentraties na 

verspreiding en dus hun effect op het milieu te verwaarlozen is. 

 

In onderstaande tabel is de lokale luchtkwaliteit voor de omgeving van de voorgenomen 

activiteit weergegeven. 

 

Tabel 4.1 Achtergrondconcentraties componenten N2O, CO en CxHy 

Component Achtergrondconcentratie
1) 

[µg/m3] 

Grenswaarde voor 2010 

N2O 0,62 - 

CO 0,30 10 

CxHy 1,30 - 

1) Het betreft hier gegevens voor het jaar 2004. Gezien de daling van de achtergrondconcentraties in Nederland 

valt te verwachten dat deze voor de toekomstige jaren zullen afnemen. 

 

De luchtkwaliteit in de omgeving van Schoonebeek is afgeleid uit de meetresultaten van 

het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) van het jaar 2010. Daarbij wordt een gebied 

van 10x10 km rondom de WKC in beschouwing genomen. Op geringe afstand van dit 

gebied ligt het meetpunt Valthermond (929) en op grotere afstand Hellendoorn (807) en 

Sappemeer (913). In het modelleringsprogramma Stacks zijn ook de meest recente 

gegevens omtrent de achtergrondconcentraties ingebracht zoals weergegeven in de 

GCN kaarten opgesteld door het NMP. In tabel 4.2 zijn de meest recente gegevens 

omtrent de achtergrondconcentraties van de componenten SO2 en NO2 weergegeven.  

 

Tabel 4.2 Verwachte jaargemiddelde achtergrondconcentraties in 2010 in omgeving Schoonebeek 

Achtergrondconcentraties [µg/m
3
] Component Grenswaarde 

[µg/m3] LML Valthermond LML Hellendoorn LML Sappemeer 

NO2 40 11,0 13,5 11,6 

SO2 20 1,4 1,6 1,5 

 

4.2.2 Zure depositie 

Er bestaat verschil tussen droge en natte zure depositie. Droge depositie is de 

verwijdering van gassen en aërosolen uit de dichtst bij de aarde gelegen luchtlaag. 

Natte depositie bestaat uit de zure verbindingen die via regen vanuit de lucht in de 

bodem en het oppervlaktewater terechtkomen. Dit is de zogenaamde ‘zure regen’. 

 

De belangrijkste componenten van zure regen zijn stikstofoxiden (NO en NO2), 

salpeterzuur (HNO3), salpeterigzuur (HNO2), zoutzuur (HCl) en ammoniak (NH3), en de 

aërosolen nitraat (NO3) en ammonium (NH4) (Erisman, 1991). 

 

De totale potentiële zure depositie in Drenthe bedroeg in 2001 circa 2.610 equivalenten 

zuur (mol H+) per hectare per jaar. De potentiële droge en natte deposities bedroegen 

respectievelijk 1.440 en 1.180 equivalenten zuur (mol H+) per hectare per jaar. 

 

Volgens de nationale richtlijnen moet het totaal van de potentiële zure depositie 

gemiddeld over het hele land worden beperkt tot maximaal 2.300 mol/ha.j in het jaar 
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2010 (Beck et al., 2004). Deze streefwaarden worden voor geheel Nederland niet 

gehaald. In de provincie Drenthe wordt in 2010 naar verwachting net voldaan aan de 

doelstelling. Uit de rapportage ‘Emissieplafonds verzuring en grootschalige 

luchtverontreiniging 2002’, VROM, blijkt dat in het jaar 2010 de zure depositie circa 

1.950 mol/ha.j bedraagt. 

 

4.2.3 Autonome ontwikkelingen 

De verwachting van autonome ontwikkeling ten aanzien van de luchtkwaliteit is dat de 

relevante achtergrondconcentraties lager zullen worden. Dit wordt veroorzaakt door het 

Europese en Nederlandse beleid t.a.v. luchtemissies. Het verkeer is een grote bron voor 

de NOx-emissies. Auto’s zullen door verdergaande reducerende maatregelen steeds 

minder NOx uitstoten. Voorts wordt de NOx-emissie van de industrie en energiesector 

steeds verder beperkt. Ter attentie van de component SO2 is de 

achtergrondconcentratie reeds al laag. Overschrijding van de grenswaarden vindt in 

Nederland al niet meer plaats. Verdere verlaging van deze SOx-concentratie moet 

vooral komen van reductie van de emissies in Oost-Europa. 
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5 INVLOED VAN DE EMISSIES OLIEVELD SCHOONEBEEK OP DE LUCHT-
KWALITEIT IN DE OMGEVING 

5.1 Inventarisatie emissies inrichting 

De bedrijfs- en emissiegegevens van de WKC, gasgestookte reserve ketel (GGK) en 

tijdelijke ketel (TK) zijn weergeven in onderstaande tabel 5.1.  

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor de verspreidingsberekeningen voor de 

hoogte van de schoorstenen 42 meter is aangehouden.  

 

  
Tabel 5.1 Overzicht emissie WKC, GGK en TK 

Installatie Parameter Eenheid 

WKC GGK TK 4) 

brandstof [-] Aardgas/ 

secundair gas 

Aardgas/ 

secundair gas 

Aardgas 

Netto vermogen [kWe] 120 – 160 -- -- 

Stoomproduktie [ton/uur] 200 - 400 220 n.b. 

Rookgastemperatuur [ºC] 110 -160 1) 140 – 200 1) 120 

Hoogte schoorsteen [m] 42 42 10 

Diameter schoorsteen [m] 7,25 2,80 0,90 

Vollasturen [uur/jaar] 8.700 1.000 4.090 

Afgasdebiet (nat) [Nm
3
/s] 330 

2)
 50 

3)
 5,25 

O2 (nat) [vol.%] 12 
2)
 3 

3)
 n.b. 

[mg/Nm3] 50 bij 15 vol.% 

O2 droog 
2) 

70 bij 3 vol.% 

O2 droog 
3)
 

700 

[g/s] 19,5 2) 3,5 3) 3,7 

NOx (als NO2) 

[ton/jaar] 517 
2)
 13 

3)
 54 

[mg/Nm
3
] 1 4,4 -- 

[g/s] 0,33 0,22 -- 

SO2 

[ton/jaar] 10,3 0,80 -- 

1) Te hanteren uitgangspunten: 
Temperatuur WKC = 135 ºC (gemiddeld); 
Temperatuur GGK = 170 ºC (gemiddeld). 

2) Berekening absolute NOx uitstoot van WKC: 
Het opgegeven debiet van 330 Nm/s is nat rookgas. Rookgaskwaliteit: vocht percentage is ca. 8,7 vol.% bij 
12,0 vol.% O2 nat (=> 13,14 vol.% O2 droog). De NOx concentratie van 50 mg/Nm

3
 bij 15 vol.% O2 droog dient 

eerst teruggerekend te worden naar NOx uitstoot (65,6 mg/Nm3) bij rookgas met 13,14 vol.% O2 droog. 
Vervolgens wordt de verkregen NOx uitstoot vermenigvuldigd met het droge rookgasdebiet ((1-0.087)*330), 
wat resulteert in 19.5 g/s NOx. 

3) Berekening absolute NOx uitstoot van GGK: Effecten zoals bij WKC vallen in dit geval tegen elkaar weg en 
derhalve kan de NOx vracht direct berekend worden 

4) Gegevens zijn herleidt vanuit scenariobestanden behorende bij het rapport ‘Herontwikkeling olieveld 
Schoonebeek Rapport III: Milieu-effecten’, d.d. 31 maart 2006 

n.b.  niet bekend 

 

5.2 Inventarisatie emissies verkeersaantrekkende werking 

Gezien het relatief kleine aandeel aan verkeer worden de effecten naar de lucht als zeer 

beperkt beschouwd. Met andere woorden, de bijdrage van het verkeer zal geen 

significante bijdrage hebben ten opzichte van de WKC. Op basis hiervan is vervolgens 

besloten om de verkeersaantrekkende werking buiten beschouwing te laten. 
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5.3 Uitgangspunten berekeningen 

Om de invloed op de luchtkwaliteit ten gevolge van emissies in de omgeving vast te 

stellen, zijn verspreidingsberekeningen uitgevoerd. Hiertoe is de verspreiding (dispersie) 

van de emissie bepaald onder andere rekening houdend met de emissieduur, de 

emissiehoogte en de meteorologische omstandigheden. Voor de verspreidings-

berekeningen is gebruikt gemaakt van standaardmethode 3 voor puntbronnen (conform 

Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007), zoals toegepast in het door KEMA 

vervaardigde Stacks programmapakket (versie 7.0, juli 2007). Hierbij dient te worden 

opgemerkt dat door het RIVM vanaf medio maart 2008 de Grootschalige Concentraties 

Nederland (GCN-waarden) zijn herzien. Over het algemeen betekenen de herziene 

achtergrondconcentraties een bijstelling naar beneden of dat de concentraties 

nagenoeg gelijk blijven. Aangezien de herziene achtergrondconcentraties recent zijn, 

dient te worden opgemerkt dat het verspreidingsprogramma Stacks nog niet is 

aangepast op de herziene achtergrondconcentraties. Dit betekent dat in Stacks nog 

gerekend wordt met de achtergrondconcentraties zoals deze in 2007 zijn vastgesteld.  

Naast Stacks, dat wordt gebruikt voor de verspreiding van puntbronemissies, is het 

CARII model beschikbaar. Het CARII model wordt gebruikt om de luchtkwaliteit langs 

wegen inzichtelijk te maken. In het berekeningsprogramma CARII zijn de herziene 

achtergrondconcentraties al wel reeds opgenomen. Derhalve is besloten om voor de 

verspreidingsberekening met betrekking tot NO2 en SO2 aan te sluiten bij de 

berekeningsmethodiek zoals die in CARII wordt gehanteerd. Dit betekent dat alleen de 

bronbijdrage van NO2 en SO2 aan de luchtkwaliteit in de omgeving ten gevolge van de 

emissies vanuit de WKC (bronbijdrage) is berekend met behulp van het 

verspreidingsmodel Stacks. Deze bronbijdrage is vervolgens gebruikt om met de 

achtergrondconcentratie uit CARII de jaargemiddelde concentraties in de omgeving van 

de WKC te bepalen. Op basis van de aldus berekende jaargemiddelde concentratie is 

voor de componenten NO2 en SO2 met behulp van de berekeningsformules uit CARII 

het aantal overschrijdingen per jaar van de uur- (NO2 en SO2), daggemiddelde 

concentratie (SO2) berekend.  

 

Relevante emissies die optreden betreffen NO2 en SO2. Voor de berekeningen wordt 

uitgegaan van het jaar 2010, aangezien dit het jaar van projectrealisatie is.  

 

Voor het uitvoeren van verspreidingsberekeningen zijn een aantal algemene uitgangs-

punten gehanteerd. Een overzicht van deze uitgangspunten is opgenomen in tabel 5.2. 

De verder gehanteerde invoergegevens voor de verspreidingsberekeningen zijn 

weergegeven in tabel 5.3. De scenariobestanden van de verspreidingsberekeningen zijn 

toegevoegd als bijlage 1. 

 

Tabel 5.2 Algemene uitgangspunten voor de verspreidingsberekeningen 

Parameter Aanname 

Klimatologie De klimatologische gegevens van Nederland, vertaald naar locatiespecifieke meteo, zijn 

representatief voor de omgeving. Gehanteerd zijn de klimatologische gegevens van 1995 – 

1999, zoals voor de toetsing aan de Wet luchtkwaliteit gebruikelijk is. Gerekend is met de 

uur-tot-uur-methode. 

Receptorhoogte Voor de receptorhoogte is 1,5 meter gehanteerd. 

Ruwheidlengte Voor de ruwheidlengte is 0,182 meter gehanteerd (berekend aan de hand van 

rijksdriehoekscoördinaten, middels Stacks) 
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Parameter Aanname 

Afmetingen grid De afmetingen van het oppervlak, waarin de verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd, zijn: 

10.000 meter bij 10.000 meter 

Receptorpunten Het aantal receptorpunten waarmee gerekend wordt bedraagt 1.681 

Gebouwinvloed Niet van toepassing 

 

Tabel 5.3 Gehanteerde uitgangspunten per emissiebron 

Bronnen Rijksdriehoek 

x, y coördinaten 

[m, m] 

Emissie- 

duur 

[uur/jaar] 

Afgas- temperatuur 

[K] 

Emissiehoogte 

[m] 

WKC 256250,522500 8.150 408 
1) 

42 

GGK 256280, 522500 1.000 443 1) 42 

TK 256050, 522500 4.090 393 10 

1) Gemiddelde temperaturen zijn gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in tabel 5.1 

 

De beschouwde situaties zijn als volgt: 

• Enkel de WKC; 

• Enkel GGK. 

• WKC + TK; Bij de opstart van de WKC en OIB wordt, ter ondersteuning, een 

tijdelijke ketel op het OBI terrein geïnstalleerd; 

• Enkel de WKC inclusief DeNOx; 

 

5.4 Resultaten verspreidingsberekeningen 

De resultaten van de berekeningen worden voor de twee componenten behandeld. 

Hierbij zijn in tabel 5.4 de jaargemiddelde achtergrondconcentratie, de jaargemiddelde 

bronbijdrage (ten gevolge van de activiteit) in het gebruikte rekengrid (10.000 bij 1.000 

meter) en de som van de achtergrondconcentratie en bronbijdrage weergegeven. De 

achtergrondconcentratie is de concentratie van de betreffende stoffen, zonder bijdrage 

ten gevolge van de activiteiten. 

 

Vervolgens zijn in tabel 5.5 de resultaten weergegeven in de vorm van overschrijdingen 

van de dag- of uurgemiddelde. Tevens is hier onderscheid gemaakt in de situatie 

achtergrondconcentratie en achtergrondconcentratie + bronbijdrage. Opgemerkt dient te 

worden dat voor SO2 geen jaargemiddelde grenswaarde (humaan) is opgenomen. 

Derhalve zijn alleen de uur- en daggemiddelde grenswaarde in beschouwing genomen. 

 

Tabel 5.4 Jaargemiddelde immissieconcentraties, achtergrond en bijdrage aan de achtergrond NO2 

Jaargemiddelde 

bronbijdrage 

[µg/m
3
] 

Jaargemiddelde 

concentratie 

(achtergrond + 

bronbijdrage) 

[µg/m
3
] 

Situatie Grenswaarde 

Wlk 

[µg/m
3
] 

Jaargemiddelde 

achtergrond-

concentratie
1) 

[µg/m3] 

Gemiddeld Maximaal
 

Gemiddeld Maximaal
 

WKC 40 12,0 0,04 0,14 12,04 12,14 

GGK 40 12,0 < 0,01 0,02 12,01 12,02 

WKC + TK 40 12,0 0,05 0,16 12,05 12,16 

WKC inclusief 

DeNOx 

40 12,0 0,02 0,07 12,02 12,07 
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1) De jaargemiddelde achtergrondconcentraties die het Stacks rekenmodel hanteert, zijn niet conform de laatst 

beschikbare gegevens. Derhalve zijn hier de achtergrondconcentraties uit het CAR II rekenmodel gehanteerd. 

 

Jaarlijkse gemiddelde achtergrondconcentraties van SO2 

In het secundaire gas zit een kleine hoeveelheid H2S, dat door verbranding wordt 

omgezet in SO2. De reeds heersende achtergrondconcentratie van SO2 te Schoonebeek 

bedraagt circa 1,5 µg/m3 (gemiddeld) en is daarmee relatief laag. Het secundair gas 

wordt alleen op de afgassenketel en de reserve ketel verstookt. De gemiddelde bijdrage 

van de WKC-installatie aan de SO2-concentratie is kleiner dan 0,001 µg/m3. De 

maximale bijdrage is 0,003 µg/Nm3, ofwel circa 0,2% van de aanwezige 

achtergrondconcentratie. Door zowel de lage achtergrondconcentratie als de lage 

bijdrage, vinden er geen overschrijdingen plaats van de SO2-norm conform het Wlk. 

 

Tabel 5.5 Gemiddeld aantal overschrijdingen van de grenswaarden 

Grenswaarde Gemiddeld aantal overschrijdingen 

grenswaarde 

[aantal per jaar] 

Overschrijdingen in 

plangebied t.g.v. 

bronbijdrage + 

achtergrondconcentratie 

Situatie Component 

[µg/m3] Maximaal 

toelaatbaar 

[aantal 

overschrijdingen 

per jaar] 

Overschrijdingen 

in plangebied 

t.g.v. 

achtergrond-

concentratie Gemiddeld Maximaal 

NO2 200 18 0 0 0 

SO2 125 3 0 0 0 

WKC 

SO2 350 24 0 0 0 

NO2 200 18 0 0 0 

SO2 125 3 0 0 0 

GGK 

SO2 350 24 0 0 0 

NO2 200 18 0 0 0
 

SO2 125 3 0 0 0 

WKC + 

TK 

SO2 350 24 0 0 0 

NO2 200 18 0 0 0
 

SO2 125 3 0 0 0 

WKC  

inclusief 

DeNOx SO2 350 24 0 0 0 

 

5.4.1 Evaluatie berekende immissies  

Op basis van de verspreidingsberekeningen blijkt dat voor zowel NO2 als SO2 geen 

overschrijdingen van de grenswaarden voorkomen. Samenvattend kan worden 

geconcludeerd dat voor bovengenoemde componenten wordt voldaan aan de eisen uit 

de Wlk. 

 

5.4.2 Zure depositie 

In tabel 5.6 is de potentiële zure depositie (mol H+) gegeven in de eenheid mol/ha.jr 

voor de voorgenomen activiteit en met een DeNOx-installatie. Tevens is een gemiddelde 

waarde berekend voor de zure depositie over het gehele beschouwde studiegebied van 

10 x 10 km. 
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Tabel 5.6 Potentiële zure depositie van variant 1 (mol H+/ha.jr) 

Depositiewaarde Achtergronddepositie WKC WKC inclusief DeNOx 

Gemiddeld 2.610 3,2 1,8 

Maximaal 2.610 21,8 15,8 

 

De gemiddelde en maximale depositie over het beschouwde gebied is respectievelijk 

circa 0,12% en 0,84% van de achtergronddepositie en is daarom verwaarloosbaar. De 

maximale depositie ligt op ruim 500 m ten oost-noordoosten van de centrale. 
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6 INTERPRETATIE LUCHTEMISSIES- EN IMMISSIES WKC 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtemissie van de WKC in relatie tot andere 

energie-installaties en vindt afweging van de eventueel te plaatsen DeNOx installatie 

plaats.  

 

6.1 Vergelijking luchtemissies WKC met andere energie-installaties 

De effecten op het milieu-aspect lucht zijn in hoofdstuk 5 kwantitatief weergegeven. Uit 

deze berekeningsresultaten komt naar voren dat de effecten binnen de gestelde normen 

blijven. Onderstaand worden de effecten vergeleken met andere varianten, voor zowel 

de opwekking van elektriciteit als de productie van stoom. 

Onderstaand worden drie varianten met elkaar vergeleken: 

 

A: Huidige situatie energie opwekking (referentiesituatie) 

De variant waarbij de WKC niet wordt gebouwd. De benodigde stoom wordt 

geproduceerd met individuele gasgestookte ketels. De elektriciteit wordt elders 

betrokken uit het openbare net. Deze variant vormt in het MER de referentiesituatie. 

 

B: Voorgenomen activiteit 

WKC met netto circa 160 MWe en een stoomlevering van gemiddeld circa 280 ton per 

uur. De gasturbine wordt gestookt met aardgas. In een nageschakelde ketel zal aardgas 

en secundair gas worden bijgestookt. 

 

C: Varianten 

Verdergaande NOx-emissiebeperking door toepassing van selectieve katalytische 

NOxreductie. 

 

6.1.1 Vergelijking van alle milieuaspecten 

Tabel 6.1 bevat de belangrijkste milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de 

alternatieven samen. De belangrijkste conclusies die hieruit kunnen worden getrokken, 

worden hieronder behandeld. In deze tabel zijn tevens de bevindingen voor de CO2 

concentraties opgenomen. Aangezien CO2 gerelateerd wordt aan klimaatsbeleid is dit 

verder uitgewerkt in hoofdstuk 29 (Energie) van de rapportage III ‘Milieu-effecten’. 

 

Tabel 6.1 Overzicht belangrijkste milieueffecten naar de lucht 

Lucht Optie 

Emissies Concentraties [ug/m3] Depositie [mol/ha.j] 

A NOx: 693 ton/jaar  

SO2: 41,9 ton/jaar 

CO2: 1.029 kton/jaar 

Jaargemiddelde achtergrondconcentratie 

NO2: 12,0 

Effect van centrale elders niet opgenomen 

Totale achtergrond Drenthe 

2.610 (2002) 

B NOx: 620 ton/jaar 

SO2: 10,3 ton/jaar 

CO2: 900 kton/jaar 

Maximale jaargemiddelde concentratie 

NO2: 12,14 

Maximale bijdrage: 21,8 

Gemiddelde bijdrage: 3,2 

C NOx: 310 ton/jaar 

SO2: 10,3 ton/jaar 

CO2: 943 kton/jaar 

Maximale jaargemiddelde concentratie 

NO2: 12,07 

Maximale bijdrage: 15,8 

Gemiddelde bijdrage: 1,8 
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Voor de vergelijking van de emissies en immissies van geëmitteerde luchtverontreinigde 

stoffen zijn de situaties A, B en C van belang. De achtergrondconcentratie van NOx van 

alternatief A (het nulalternatief) is gelijk gesteld aan de huidige achtergrondconcentratie. 

In de volgende beschouwing worden de alternatieven A, B en C met elkaar vergeleken. 

 

Emissies 

Vergeleken met de gasgestookte centrales in de huidige situatie (A) is de totale NOx-

emissie in de voorgenomen activiteit (B) 70 ton (10%) per jaar lager. De SO2-emissie is 

31,6 ton (75%) per jaar lager en de CO2-emissie is 129 kton (12,5%) per jaar lager. Met 

DeNOx (variant C) wordt de emissie van NOx 50% lager. De CO2-emissie wordt iets 

hoger, maar is nog steeds 86 kton per jaar (8,4%) lager dan de huidige situatie. 

 

Immissies 

De achtergrondconcentraties in de omgeving van de Schoonebeek voor NO2 liggen 

lager dan de grenswaarden en plandrempel. De maximale bijdrage van de 

voorgenomen activiteit aan de immissie is in de voorgenomen activiteit 0,14 µg/m3 en in 

het DeNOx alternatief 0,07 µg/m3. De maximale bijdrage aan de achtergrondconcentratie 

bedraagt circa 1,2% in de voorgenomen activiteit en minder dan 0,6% met DeNOx.  

 

De gemiddelde SO2-concentratie neemt gemiddeld met minder dan 0,001 µg/m3 toe en 

maximaal met 0,003 µg/m3. De conclusie luidt dat de voorgenomen activiteit geen 

significante invloed op de luchtkwaliteit zal hebben binnen een gebied van 10x10 km 

rondom de WKC. Uit de verspreidingsberekeningen volgt dat de voorgenomen activiteit 

geen overschrijdingen van de verschillende grenswaarden tot gevolg heeft. Daarnaast is 

er geen invloed van betekenis op de in beschouwing genomen situaties en beschermde 

gebieden. 

 

Deposities 

De bijdrage van de voorgenomen activiteit aan de zure depositie zal maximaal 21,8 mol 

H+/ha.j zijn en het gemiddelde in het betreffende gebied is 3,2 mol/ha.j. In het alternatief 

met DeNOx zal de bijdrage aan zure depositie maximaal 15,8 mol H+/ha.j zijn en het 

gemiddelde wordt 1,8 mol H+/ha.j. De bestaande achtergronddepositie is 2.610 mol 

H+/ha.j. De gemiddelde bijdrage is slechts een fractie (0,12%) van de huidige waarde. 

 

Conclusie 

Uit bovenstaande blijkt dat de voorgenomen activiteit (voorkeursalternatief) voor het 

milieu-aspect lucht beter scoort dan de referentiesituatie. Toepassing van DeNOx leidt 

echter tot een verdere reductie van de NOx uitstoot, met vergelijkbare uitstoot voor SO2 

en een beperkte verslechtering voor CO2. 

 

6.2 Afweging toepassing DeNOx 

Toepassing van DeNOx leidt tot reductie van de NOx uitstoot. Onderstaand wordt 

nagegaan of deze optie onderdeel van het Voorkeursalternatief dient uit te maken. 

Hiervoor worden de voorgenomen activiteit en de in beschouwing genomen varianten 

beoordeeld op basis van de volgende criteria: 

• Technische haalbaarheid; 

• Beleid/voorschriften; 

• Kosteneffectiviteit; 

• Milieu-effecten. 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - 18 - 13 juni 2008 

 

Verdere reductie van de NOx-emissie, impliceert de installatie van een selectieve 

katalytische reductie-eenheid (DeNOx) in de afgassenketel om de verwachte NOx 

emissie van 40 g/GJ tot 20 g/GJ te verlagen. 

 

Beleid/voorschriften 

Zonder een DeNOx-installatie kan worden voldaan aan huidige en toekomstige wettelijke 

normen (BEES-A). De verwachte emissie van 25 tot 40 g/GJ ligt lager dan de 

toekomstige norm van 40 g/GJ. 

 

Kosteneffectiviteit 

De kosten voor het verwijderen van NOx door middel van SCR-installaties in WKC’s 

bedraagt circa € 5.700,-- per ton NOx. Momenteel passen de gezamenlijke provincies 

een kosteneffectiviteitscriterium toe voor de vermindering van zure emissies van 

€ 4.550 per ton. 

 

Milieu-effecten 

Een resultaat van de toepassing van een DeNOx is een reductie van NOx van 381 ton 

(aannemende dat 20 g/GJ het streven is), maar door een drukverlies in de 

afgassenketel neemt het brandstofverbruik iets toe (ongeveer 0,5%), alsook de CO2-

emissies en mogelijk ook de CO-emissies. 

 

Binnen het kader van beleid en voorschriften is het niet nodig de voorgenomen activiteit 

van een DeNOx te voorzien. Omdat de kosteneffectiviteit relatief laag is, is het alternatief 

"verdere NOx-emissiereductie" niet geselecteerd om te worden opgenomen in de 

voorgenomen activiteit. 

 

In het definitieve concept van het BREF-LCP wordt in paragraaf 7.5.4 gemeld dat voor 

nieuwe WKC’s dry low-NOx premix branders in de gasturbine en low-NOx branders in de 

ketel of SCR als BAT worden gezien. Daar deze WKC met bovengenoemde branders 

wordt geïnstalleerd voldoet de WKC dus aan BAT en is een end-of-pipe oplossing 

(SCR) niet nodig.  

 

Daar de voorgenomen activiteit aan BAT voldoet worden geen milieuvriendelijkere 

varianten in de voorgenomen activiteit opgenomen. 

 

6.3 Calamiteiten 

In geval van calamiteiten, vooral bij brand, kunnen tijdelijk hogere emissies 

plaatsvinden.  

 

6.4 Beëindiging 

Indien na afronding van oliewinning de installaties worden verwijderd, komt daarmee 

een eind aan de luchtemissies van de WKC. 
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6.5 Toetsing effecten lucht aan BREF 

6.5.1 Toetsing aan wetgeving en beleid 

Toetsing aan het BEES-A en de ‘Wet luchtkwaliteit’ leidt tot de volgende conclusies: 

• De emissies naar de lucht voldoen aan BEES-A voor de gasturbine-installatie 

(40 g/GJ i.p.v. de vereiste 45 g/GJ). 

• De achtergrondconcentraties in de omgeving van Schoonebeek voor NO2 en SO2 

liggen onder de grenswaarden. De extra emissie van de voorgenomen activiteit zal 

geen overschrijding van de grenswaarden geven. De emissies van de voorgenomen 

activiteit zullen geen significant effect hebben op de luchtkwaliteit. 

 

De voorgenomen activiteit voldoet aan alle beoordelingscriteria. 

 

6.5.2 IPPC-richtlijn 

De inhoudelijke toets is nodig omdat het BREF LCP van toepassing kan zijn als 

toetsingskader bij vergunningverlening. De vergunningaanvraag gaat namelijk uit van 

meer dan 400 MWth capaciteit voor elektriciteitsproductie uit aardgas en secundair gas, 

waardoor de installatie onder categorie 1.1 van de IPPC-kaderrichtlijn valt. 

 

De toets is uitgevoerd aan de hand van hoofdstuk 7.5 van het BREF LCP (Best 

Available Techniques (BAT) Large Combustion Plants (juli 2006)). Bij de uitvoering van 

de toets is dezelfde indeling gebruikt als in het BREF. De hoofdcomponenten zijn: 

• De logistiek (toevoer van de brandstof); 

• Het energierendement; 

• NOx-, SO2, stof en CO-emissies; 

• Waterverontreiniging; 

• De reststoffen. 

 

Logistiek (toevoer van brandstof / afval) 

Aardgas en het secundaire gas wordt per pijpleiding direct naar de installatie 

getransporteerd, waardoor lekkages geminimaliseerd zijn. In de bedrijfsvoering van 

NAM zijn regelmatige controles van de pijpleiding opgenomen, waardoor lekkages 

geminimaliseerd worden. Op basis hiervan voldoet de voorgenomen activiteit aan het 

BREF. 

 

Energiewinning 

Het BREF maakt melding op welke wijze een zo hoog mogelijk energierendement kan 

worden gehaald. Voor een WKC wordt een rendement van 75 tot 85% aangehouden. 

De WKC-Schoonebeek haalt een totaal rendement van circa 80% al naar gelang de 

hoeveelheid stoom die wordt geleverd. Hiermee wordt dus aan BAT voldaan. 

 

De BREF LCP wijst erop dat ook het BREF koelsystemen van belang is bij 

rendementsverbetering, alsmede het terugdringen van het elektrisch eigenverbruik van 

de rookgasreiniging (p. 316). Daar geen koeling wordt toegepast, wordt ook daardoor 

het hoogst mogelijke energierendement behaald. 
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Stof- en SO2-emissies 

Aardgas zal geen SO2 en stof-emissies veroorzaken. Daar er echter secundair gas met 

enig H2S wordt verbrand zal er SO2 worden gevormd. De concentratie is gemiddeld 

circa 1 mg/m3 en blijft daarmee ruim onder de BREF-waarde van 5 – 20 mg/m3. 

 

NOx- en CO-emissies 

De WKC wordt uitgevoerd met dry low NOx-branders, hetgeen als BAT wordt 

beschouwd. De maximale emissie zal 50 mg/Nm3 (45 g/GJ = 50 mg/Nm3) zijn wat aan 

de bovenkant van de toegestane range ligt. In de praktijk zal moeten blijken wat de 

uiteindelijke emissie wordt. Dit wijzigt nauwelijks over de levensduur van de branders. 

De maximale CO-emissie is 33 mg/Nm3 en is aanzienlijk lager dan de maximale BREF-

waarde van 50 mg/Nm3. De gemiddelde CO-emissie is 15 mg/Nm3. In de vergunning zal 

een uurgemiddelde waarde van 33 mg/Nm3 worden aangevraagd. Ook de gasgestookte 

reserveketel voldoet voor zowel NOx- als CO-emisies aan de BREF. 

 

Waterverontreiniging 

Het ketelspuiwater zal worden hergebruikt als waswater in de OBI. Het schrob-, lek- en 

spoelwater gaat via een olie/waterscheider naar het oppervlaktewater. Het waswater 

van turbines en compressoren gaat ook naar het oppervlaktewater. Indien het waswater 

verontreinigd is met olie en/of zware metalen, wordt het naar een geautoriseerde 

verwerker gebracht. Het ultrapuur water wordt op het terrein van de afvalwaterinstallatie 

te Nieuw-Amsterdam geproduceerd. De conclusie is dan ook dat ten aanzien van 

waterverontreiniging de WKC aan BAT voldoet. 

 

Reststoffen 

In de WKC ontstaan alleen enkele afvalstoffen in verband met onderhoud, zoals vuile 

poetsdoeken etcetera. Deze worden naar een geautoriseerde verwerker vervoerd. 

 

Overige eisen BREF LCP 

In onderstaande zijn de overige eisen uit de BREF LCP langs de emissies van de WKC 

gelegd.  

 

Tabel 6.2 Emissie-eisen BREf versus emissies WKC 

Onderwerp  BREF-richtlijn (excl. verdeelde oordelen) Nieuwe WKC 

Lossen, opslag en 

hanteren van 

gasvormige 

brandstoffen 

 

- Het gebruik van gaslekdetectieapparatuur 

en overeenkomstige alarmsystemen 

- Werking van een gasexpansieturbine 

om de hogedruk energie van aardgas te 

benutten 

- Voorverwarming aardgas door restwarmte 

- Zal geïnstalleerd worden 

 

- De implementatie is niet 

economisch verantwoord 

 

- Zal geïnstalleerd worden 

Thermisch rendement - 50-54% voor STEG’s - Ongeveer 87% � voldoet ruim 

aan BAT 

Emissies 

CO 

 

 

NOx 

 

- Goed ontwerp stoomketel 

- Hoogwaardige technieken voor controle en 

procesregeling 

- Bereik: 30 - 100 mg/Nm3 

- Gasturbine bij 15% O2: dry low 

NOxbranders of SCR 

- Range: 20 - 50 mg/Nm
3
 

- Zal geïnstalleerd worden 

- Zal geïnstalleerd worden 

 

- < 33 mg/Nm3 

- Dry low NOx-branders worden 

geïnstalleerd 

- < 50 mg/Nm
3 
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Water 

 

- Neutralisatie regenerant van de 

ultrapuurwater-installatie 

- Neutraliseer en installeer een gesloten 

loop bediening of installeer drycleaning 

technieken voor schrob-, lekkage- en 

spoelwater 

- Niet van toepassing 

 

- Wordt geïnstalleerd en afval zal 

verwerkt worden door een 

bevoegde verwerker 

 

Milieuzorg  - Verplicht, maar geen certificering - Gecertificeerd systeem zal 

geïmplementeerd worden 

Geluidsemissie - Geen BAT-technieken 

- Geen BAT-emissies 

- Toetsing is niet van toepassing 

- Toetsing is niet van toepassing 

 
Conclusie 
Samengevat kan worden gesteld dat de WKC op alle punten voldoet aan het BREF 
LCP. 
 

6.6 Verdere toetsing effecten aan BAT, BREF en IPPC 

6.6.1 BREF monitoring 

Uit de IPPC-richtlijn vloeien verschillende verplichtingen voort met betrekking tot 

monitoring aan de bron van emissies van industriële installaties die zijn genoemd in 

bijlage I. De monitoringsverplichtingen op grond van de IPPC-richtlijn dienen in beginsel 

een tweeledig doel. Enerzijds moet het voor het bevoegd gezag mogelijk zijn om te 

kunnen controleren of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Anderzijds dient er over de 

milieueffecten van de emissies van industriële installaties te worden gerapporteerd. 

 

Zo dient de vergunning op grond van artikel 9 lid 5 IPPC-richtlijn passende eisen te 

bevatten voor de controle op lozingen, alsmede de verplichting de bevoegde autoriteiten 

in kennis te stellen van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de controle op de 

naleving van de vergunningsvoorwaarden. Het resultaat van de informatie-uitwisseling 

op grond van artikel 16 lid 2 IPPC-richtlijn inzake monitoring is neergelegd in het 

voornoemde BREF-document. Dit BREFdocument is zowel voor vergunningverleners 

als voor inrichtinghouder een middel om aan de monitoringsverplichting op grond van de 

IPPC-richtlijn invulling te geven. 

 

Het bevoegd gezag heeft de verplichting er voor te zorgen dat een milieuvergunning 

monitoringsvereisten bevat. Meer in het bijzonder betekent dit dat de wijze en frequentie 

van monitoring en de evaluatieprocedure moeten zijn geregeld in de vergunning 

alsmede de verplichting om het bevoegd gezag van gegevens te voorzien waarmee de 

controle op de naleving van de vergunningvoorschriften mogelijk is. Als uitgangspunt 

geldt dan ook dat het bevoegd gezag aangeeft dat de in vergunningvoorschriften 

opgenomen verplichtingen ten aanzien van monitoring, voldoen aan de vereisten zoals 

deze in de horizontale BREF inzake monitoring zijn opgenomen. Deze eisen komen 

overeen met de eisen die in de Wm zijn gesteld. Toetsing aan dit BREF is in dit rapport 

niet mogelijk daar de vergunningverlener de vergunning nog moet opstellen. 

 

6.6.2 BREF emissies van opslag 

Ten aanzien van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen gaat het hierbij om de 

volgende onderwerpen: 
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• Eisen ten aanzien van de opleiding van degene die verantwoordelijk is voor de 

opslag; 

• De afstand van de opslag ten opzichte van andere gebouwen binnen en buiten de 

Inrichting; 

• Gescheiden opslag van stoffen die met elkaar kunnen reageren; 

• Een opvangvoorziening van voldoende grote om de opgeslagen vloeistof te kunnen 

Bevatten; 

• Brandbestrijdingsmiddelen en voorkoming van ontsteking (door vonkvorming). 

 

Deze eisen zijn gebaseerd op de eisen zoals die zijn gesteld in de PGS 9, PGS 15 en 

PGS 29. In deze richtlijn, die is vastgesteld door de Commissie Preventie van Rampen 

door gevaarlijke stoffen, zijn eisen opgenomen ten aanzien van de opslag van 

gevaarlijke 

(afval)stoffen in emballage. Wanneer aan de eisen uit deze PGS wordt voldaan, voldoet 

de opslag aan BAT. 

 

6.6.3 BREF Industriële koelsystemen 

Omdat de WKC geen stoomturbine en condensor heeft, vinden er geen 

koelwaterlozingen op het oppervlaktewater plaats. De volgende milieuaspecten zijn 

derhalve niet meer van belang: 

• Vermindering van watergebruik en warmtelozing naar het oppervlaktewater. 

• Vermindering van de hoeveelheid meegevoerde biologische organismen. 

• Vermindering van de lozing van chemische stoffen in het water. 

• Vermindering van lekkage en microbiologische risico's. 

 

Toetsing aan het BREF hoeft derhalve dan ook niet plaats te vinden. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - 23 - 13 juni 2008 

 

7 BESCHOUWING EN CONCLUSIE 

7.1 Beschouwing 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (verder te noemen NAM) is voornemens het 

olieveld Schoonebeek te herontwikkelen. Ten aanzien van deze herontwikkeling is een 

Milieueffectrapport opgesteld bestaande uit drie rapporten. Rapport I bevat de 

hoofdlijnen van het MER, rapport II geeft een beschouwing van de voorgenomen 

activiteit met mogelijke varianten en alternatieven, en rapport III geeft een beschrijving 

van de effecten hiervan op het milieu.  

 

In de rapportage III ‘Milieu-effecten’, d.d. 31 maart 2006, zijn in hoofdstuk 26 de effecten 

op de luchtkwaliteit beschreven. Hierin zijn de immissies naar de omgeving berekend en 

getoetst aan de diverse geldende Wet- en regelgevingen. Ten aanzien van deze Wet- 

en regelgevingen hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden waardoor dit 

hoofdstuk ‘luchtkwaliteit’ herzien moest worden. Onderhavig luchtonderzoek betreft de 

herziening van het onderdeel lucht uit de rapportage III ‘Milieu-effecten’, d.d. 31 maart 

2006 betreft. 

 

7.2 Conclusie 

In onderstaande paragraaf zijn de conclusies van de herontwikkeling op de het aspect 

lucht beschreven. Hierbij dient echter wel te worden opgemerkt dat de in het onderzoek 

berekende luchtemissies gebaseerd zijn op een gemiddelde bedrijfssituatie. Deze zal in 

de praktijk variëren en daarmee afwijken van de in het onderzoek gepresenteerde 

waarde. Daarnaast is de werkelijke emissie afhankelijk van de uiteindelijk gekozen 

technische installatie.  

 

7.2.1 Wettelijke milieunormen en randvoorwaarden 

De voorgenomen activiteit voldoet aan de van toepassing zijnde grens- en richtwaarden 

voor de luchtkwaliteit en emissies, zoals de Wet luchtkwaliteit, NeR en IPPC. 

 

7.2.2 Toetsing aan IPPC-kaderrichtlijn 

De WKC-Schoonebeek valt onder de IPPC-richtlijn voor grootschalige stookinstallaties 

(LCP), en de horizontale BREF’s industriële koelsystemen, emissies van opslag van 

bulkgoederen en monitoring en de eis van toepassing van Best Available Technology 

(BAT). De nieuwe WKC voldoet op alle punten aan de BREF’s. 

 

Meer specifiek kan worden opgemerkt dat met het voorgestelde procesontwerp van de 

WKC tot de stand der techniek behoort. 

• Door toepassing van de best beschikbare technieken (zie tevens paragraaf 14.4.3) 

voldoet de installatie aan de IPPC kaderrichtlijn. De onderzochte alternatieven zijn 

ten opzichte van de voorgenomen activiteit niet kosteneffectief. 

• De ontstane emissies zijn zodanig laag dat ze een verwaarloosbaar effect op het 

milieu hebben. 

• Door een netto rendement van 80% wordt de energie doelmatig benut. 
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7.2.3 Vergelijking alternatieven 

In de MER zijn daarnaast een aantal alternatieven voor de herontwikkeling opgenomen. 

In onderstaande tabel 7.1 is een overzicht weergeven van de vergelijking van deze 

alternatieven voor het milieuaspect lucht.  

 

Tabel 7.1 Vergelijking alternatieven voor milieuaspect lucht 

Alternatieven Milieuaspect 

lucht BA 

Basisalternatief 

 

HA 

Geheel zuiveren 

productiewater 

 

BZA 

Beperkt 

zuiveren 

productiewater 

VA 

Voorkeursalternati

ef 

 

Aanlegfase Geen significante 

effecten 

Idem BA Idem BA Idem BA 

Binnen de normen. 

Lagere emissies 

dan in 

referentiesituatie 

Binnen de normen. 

Lagere emissies 

dan in 

referentiesituatie 

Binnen de normen. 

Lagere emissies 

dan in 

referentiesituatie 

Binnen de normen. 

Lagere emissies  

dan in 

referentiesituatie 

Gebruiksfase  

+ + + + 

Calamiteiten 0 0 0 0 

 

Uit de vergelijking van de alternatieven komt naar voren dat de alternatieven allen gelijk 

zijn aan elkaar en dus allen voor het aspect lucht voldoen aan alle eisen. 
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Bijlage 1 Scenariobestanden 
verspreidingsberekeningen luchtkwaliteit 
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              KEMA STACKS VERSIE 2007.1  

              Release 19 juni 2007  

 

 

 

Stof-identificatie:                        NO2    

 

starttijd: 18:13:44 

datum/tijd journaal bestand: 12-6-2008 18:17:45 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald :   256250  522499 

opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten:   256249.6  522500.2 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

opgegeven referentiejaar:   2010 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

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

�   Eind  datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

 

Aantal uren waarmee gerekend is               :    43800 

 

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

lokatie 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 

 

 1  (-15- 15):  2385.0   5.4     3.3    55.95     8.1    57.1 

 2  ( 15- 45):  2376.0   5.4     3.5    28.00     8.6    58.2 

 3  ( 45- 75):  3834.0   8.8     3.9    75.70    10.0    56.0 

 4  ( 75-105):  2794.0   6.4     3.3    83.35    13.1    46.3 

 5  (105-135):  2656.0   6.1     3.0   198.80    16.8    38.1 

 6  (135-165):  2985.0   6.8     3.2   389.65    19.4    31.8 

 7  (165-195):  4263.0   9.7     4.0   719.65    16.7    35.8 

 8  (195-225):  6012.0  13.7     4.6  1204.20    14.2    40.2 

 9  (225-255):  5718.0  13.1     5.1   718.50    11.4    51.9 

10  (255-285):  4615.0  10.5     4.3   464.10     8.9    58.3 

11  (285-315):  3319.0   7.6     3.8   307.15     7.5    62.3 

12  (315-345):  2843.0   6.5     3.5   155.10     7.1    60.7 

gemiddeld/som:  43800.0         4.0   4400.25    12.0    49.2 

 

�lengtegraad: :   5.0 

�breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid- �index :     1.00 

�Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) :     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

�Aantal receptorpunten              1681 

�Terreinruwheid receptor gebied [m] :   0.1819 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

�Hoogte berekende concentraties [m] :      1.5 

 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.2 - 13 juni 2008 

�Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] :      12.00721 

�hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :     12.01836 

Hoogste uurwaarde concentratie �in tijdreeks :     63.50423 

   �Coordinaten  (x,y) :       251250,      517500 

�   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh) :  1997   1  13  24 

 

�Aantal bronnen            :        1 

 

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

** PUNTBRON **         GGK 

 

X-positie van de � bron [m] :            256280 

Y- �positie van de bron [m] :            522500 

�Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] :     42.0 

�Inw. schoorsteendiameter  (top) :           2.80 

�Uitw. schoorsteendiameter (top) :           3.20 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren �     (Nm3)  :    50.00 

�Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    13.18 

�Temperatuur rookgassen (K)                    :   443.00 

�Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    11.04 

�NO2 fraktie in het rookgas [%]     :    10.00 

Aantal bedrijfsuren:                              4983 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.003500000 

Warmte output- �schoorsteen  [MW] :       11.0 

�Rookgasdebiet [normaal m3/s] :          50.0 

Uittree snelh �eid rookgassen [m/s] :     13.2 

Rookgas- �temperatuur [K] :              443.0 

�NO2 fraktie in het rookgas [%] :    10.00 

 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   0.003500000 

 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.3 - 13 juni 2008 

WKC NO2 inclusief DeNO 

 

 

 

              KEMA STACKS VERSIE 2007.1  

              Release 19 juni 2007  

 

 

 

Stof-identificatie:                        NO2    

 

starttijd: 18:24:07 

datum/tijd journaal bestand: 12-6-2008 18:29:43 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald :   256250  522499 

opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten:   256249.6  522500.2 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

opgegeven referentiejaar:   2010 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

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

�   Eind  datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

 

Aantal uren waarmee gerekend is               :    43800 

 

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

lokatie 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 

 

 1  (-15- 15):  2385.0   5.4     3.3    55.95     8.1    57.1 

 2  ( 15- 45):  2376.0   5.4     3.5    28.00     8.6    58.2 

 3  ( 45- 75):  3834.0   8.8     3.9    75.70    10.0    56.0 

 4  ( 75-105):  2794.0   6.4     3.3    83.35    13.1    46.3 

 5  (105-135):  2656.0   6.1     3.0   198.80    16.8    38.1 

 6  (135-165):  2985.0   6.8     3.2   389.65    19.4    31.8 

 7  (165-195):  4263.0   9.7     4.0   719.65    16.7    35.8 

 8  (195-225):  6012.0  13.7     4.6  1204.20    14.2    40.2 

 9  (225-255):  5718.0  13.1     5.1   718.50    11.4    51.9 

10  (255-285):  4615.0  10.5     4.3   464.10     8.9    58.3 

11  (285-315):  3319.0   7.6     3.8   307.15     7.5    62.3 

12  (315-345):  2843.0   6.5     3.5   155.10     7.1    60.7 

gemiddeld/som:  43800.0         4.0   4400.25    12.0    49.2 

 

�lengtegraad: :   5.0 

�breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid- �index :     1.00 

�Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) :     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

�Aantal receptorpunten              1681 

�Terreinruwheid receptor gebied [m] :   0.1819 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

�Hoogte berekende concentraties [m] :      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [u �g/m3] :      12.02306 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.4 - 13 juni 2008 

�hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :     12.06979 

�Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks :     63.50423 

   �Coordinaten  (x,y) :       251250,      517500 

�   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh) :  1997   1  13  24 

 

Aantal bronnen �           :        1 

 

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

** PUNTBRON **         WKC 

 

X- �positie van de bron [m] :            256250 

Y- �positie van de bron [m] :            522500 

�Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] :     42.0 

Inw. schoorsteendiam �eter  (top) :           7.25 

�Uitw. schoorsteendiameter (top) :           7.80 

�Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :   310.00 

�Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    11.22 

�Temperatuur rookgassen (K)                    :   408.00 

Gem. � warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    53.48 

�NO2 fraktie in het rookgas [%]     :    10.00 

Aantal bedrijfsuren:                             43485 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.008580000 

Warmte output- �schoorsteen  [MW] :       53.5 

�Rookgasdebiet [normaal m3/s] :         310.0 

�Uittree snelheid rookgassen [m/s] :     11.2 

Rookgas- �temperatuur [K] :              408.0 

�NO2 fraktie in het rookgas [%] :    10.00 

 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   0.008580000 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.5 - 13 juni 2008 

WKC SO2 
 
 
              KEMA STACKS VERSIE 2007.1  

              Release 19 juni 2007  

 

 

 

Stof-identificatie:                        SO2    

 

starttijd: 18:18:04 

datum/tijd journaal bestand: 12-6-2008 18:21:24 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald :   256250  522499 

opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten:   256249.6  522500.2 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

opgegeven referentiejaar:   2010 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

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

�   Eind  datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

 

Aantal uren waarmee gerekend is               :    43800 

 

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

lokatie 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     SO2    

 

 1  (-15- 15):  2385.0   5.4     3.3    55.95     0.7 

 2  ( 15- 45):  2376.0   5.4     3.5    28.00     0.9 

 3  ( 45- 75):  3834.0   8.8     3.9    75.70     2.1 

 4  ( 75-105):  2794.0   6.4     3.3    83.35     3.1 

 5  (105-135):  2656.0   6.1     3.0   198.80     2.5 

 6  (135-165):  2985.0   6.8     3.2   389.65     2.4 

 7  (165-195):  4263.0   9.7     4.0   719.65     1.7 

 8  (195-225):  6012.0  13.7     4.6  1204.20     1.5 

 9  (225-255):  5718.0  13.1     5.1   718.50     1.4 

10  (255-285):  4615.0  10.5     4.3   464.10     1.0 

11  (285-315):  3319.0   7.6     3.8   307.15     0.7 

12  (315-345):  2843.0   6.5     3.5   155.10     0.6 

gemiddeld/som: 43800.0           4.0  4400.25     1.5 

 

�lengtegraad: :   5.0 

�breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid- �index :     1.00 

�Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) :     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

�Aantal receptorpunten              1681 

�Terreinruwheid receptor gebied [m] :   0.1819 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

�Hoogte berekende concentraties [m] :      1.5 

 

�Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] :      1.52157 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.6 - 13 juni 2008 

�hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :      1.52353 

�Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks :     43.13682 

   �Coordinaten  (x,y) :       251250,      517500 

�   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh) :  1997   1   3   3 

 

�Aantal bronnen            :        1 

 

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

** PUNTBRON **         WKC 

 

X- �positie van de bron [m] :            256250 

Y- �positie van de bron [m] :            522500 

�Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] :     42.0 

�Inw. schoorsteendiameter  (top) :           7.25 

�Uitw. schoorsteendiameter (top) :           7.80 

�Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :   310.00 

�Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    11.22 

�Temperatuur rookgassen (K)                    :   408.00 

Gem. warmte emiss �ie over bedrijfsuren (MW)    :    53.48 

Aantal bedrijfsuren:                             43485 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000330000 

Warmte output- �schoorsteen  [MW] :       53.5 

Rookg �asdebiet [normaal m3/s] :         310.0 

�Uittree snelheid rookgassen [m/s] :     11.2 

Rookgas- �temperatuur [K] :              408.0 

 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   0.000330000 

 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.7 - 13 juni 2008 

GGK NO2  
 
 
              KEMA STACKS VERSIE 2007.1  

              Release 19 juni 2007  

 

 

 

Stof-identificatie:                        NO2    

 

starttijd: 18:13:44 

datum/tijd journaal bestand: 12-6-2008 18:17:45 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald :   256250  522499 

opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten:   256249.6  522500.2 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

opgegeven referentiejaar:   2010 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

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

�   Eind  datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

 

Aantal uren waarmee gerekend is               :    43800 

 

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

lokatie 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 

 

 1  (-15- 15):  2385.0   5.4     3.3    55.95     8.1    57.1 

 2  ( 15- 45):  2376.0   5.4     3.5    28.00     8.6    58.2 

 3  ( 45- 75):  3834.0   8.8     3.9    75.70    10.0    56.0 

 4  ( 75-105):  2794.0   6.4     3.3    83.35    13.1    46.3 

 5  (105-135):  2656.0   6.1     3.0   198.80    16.8    38.1 

 6  (135-165):  2985.0   6.8     3.2   389.65    19.4    31.8 

 7  (165-195):  4263.0   9.7     4.0   719.65    16.7    35.8 

 8  (195-225):  6012.0  13.7     4.6  1204.20    14.2    40.2 

 9  (225-255):  5718.0  13.1     5.1   718.50    11.4    51.9 

10  (255-285):  4615.0  10.5     4.3   464.10     8.9    58.3 

11  (285-315):  3319.0   7.6     3.8   307.15     7.5    62.3 

12  (315-345):  2843.0   6.5     3.5   155.10     7.1    60.7 

gemiddeld/som:  43800.0         4.0   4400.25    12.0    49.2 

 

�lengtegraad: :   5.0 

�breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid- �index :     1.00 

�Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) :     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

�Aantal receptorpunten              1681 

�Terreinruwheid receptor gebied [m] :   0.1819 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

�Hoogte berekende concentraties [m] :      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3 �] :      12.00721 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.8 - 13 juni 2008 

�hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :     12.01836 

�Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks :     63.50423 

   �Coordinaten  (x,y) :       251250,      517500 

�   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh) :  1997   1  13  24 

 

Aantal bronnen     �       :        1 

 

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

** PUNTBRON **         GGK 

 

X- �positie van de bron [m] :            256280 

Y- �positie van de bron [m] :            522500 

�Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] :     42.0 

Inw. schoorsteendiameter �  (top) :           2.80 

�Uitw. schoorsteendiameter (top) :           3.20 

�Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :    50.00 

�Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    13.18 

�Temperatuur rookgassen (K)                    :   443.00 

Gem. war �mte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    11.04 

�NO2 fraktie in het rookgas [%]     :    10.00 

Aantal bedrijfsuren:                              4983 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.003500000 

Warmte output- �schoorsteen  [MW] :       11.0 

�Rookgasdebiet [normaal m3/s] :          50.0 

�Uittree snelheid rookgassen [m/s] :     13.2 

Rookgas- �temperatuur [K] :              443.0 

�NO2 fraktie in het rookgas [%] :    10.00 

 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   0.003500000 



 
 
 
 
 
 
 

Luchtonderzoek olieveld Schoonebeek   9T0404.01/R0002/Nijm 

Concept rapport - B1.9 - 13 juni 2008 

GGK SO2 
 
 

 

              KEMA STACKS VERSIE 2007.1  

              Release 19 juni 2007  

 

 

 

Stof-identificatie:                        SO2    

 

starttijd: 18:21:42 

datum/tijd journaal bestand: 12-6-2008 18:23:48 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald :   256250  522499 

opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten:   256249.6  522500.2 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

opgegeven referentiejaar:   2010 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

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

�   Eind  datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

 

Aantal uren waarmee gerekend is               :    43800 

 

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

lokatie 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     SO2    

 

 1  (-15- 15):  2385.0   5.4     3.3    55.95     0.7 

 2  ( 15- 45):  2376.0   5.4     3.5    28.00     0.9 

 3  ( 45- 75):  3834.0   8.8     3.9    75.70     2.1 

 4  ( 75-105):  2794.0   6.4     3.3    83.35     3.1 

 5  (105-135):  2656.0   6.1     3.0   198.80     2.5 

 6  (135-165):  2985.0   6.8     3.2   389.65     2.4 

 7  (165-195):  4263.0   9.7     4.0   719.65     1.7 

 8  (195-225):  6012.0  13.7     4.6  1204.20     1.5 

 9  (225-255):  5718.0  13.1     5.1   718.50     1.4 

10  (255-285):  4615.0  10.5     4.3   464.10     1.0 

11  (285-315):  3319.0   7.6     3.8   307.15     0.7 

12  (315-345):  2843.0   6.5     3.5   155.10     0.6 

gemiddeld/som: 43800.0           4.0  4400.25     1.5 

 

�lengtegraad: :   5.0 

�breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid- �index :     1.00 

�Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) :     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

�Aantal receptorpunten              1681 

�Terreinruwheid receptor gebied [m] :   0.1819 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

�Hoogte berekende concentraties [m] :      1.5 
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�Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3] :      1.52097 

�hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :      1.52174 

�Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks :     43.13682 

   �Coordinaten  (x,y) :       251250,      517500 

�   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh) :  1997   1   3   3 

 

�Aantal bronnen            :        1 

 

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

** PUNTBRON **         GGK 

 

X- �positie van de bron [m] :            256280 

Y- �positie van de bron [m] :            522500 

�Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] :     42.0 

�Inw. schoorsteendiameter  (top) :           2.80 

�Uitw. schoorsteendiameter (top) :           3.20 

�Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :    50.00 

�Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    13.18 

�Temperatuur rookgassen (K)                    :   443.00 

Gem. warmte emissie �over bedrijfsuren (MW)    :    11.04 

Aantal bedrijfsuren:                              4983 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000220000 

Warmte output- �schoorsteen  [MW] :       11.0 

Rookgasd �ebiet [normaal m3/s] :          50.0 

�Uittree snelheid rookgassen [m/s] :     13.2 

Rookgas- �temperatuur [K] :              443.0 

 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   0.000220000 
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WKC + TK NO2 
 
 
              KEMA STACKS VERSIE 2007.1  

              Release 19 juni 2007  

 

 

 

Stof-identificatie:                        NO2    

 

starttijd: 18:05:12 

datum/tijd journaal bestand: 12-6-2008 18:13:26 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

 

 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de actergrondconcentratie is bepaald :   256250  522499 

opgegeven emissie-bestand D:\Stacks70\Input\emis.dat 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 

Gerekend is met het MNP scenario van 2007 (nieuwe BGE scenario) 

  Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.4 van 9 april 2002 

identificatie van GCN-data voor het  1e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  2e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  3e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  4e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

identificatie van GCN-data voor het  5e jaar;  versie 22-03-02 van 1.0 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten:   256249.6  522500.2 

opgegeven achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling)  0.0000 

opgegeven referentiejaar:   2010 

 

 

Doorgerekende (meteo)periode 

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

�   Eind  datum/tijd : 31-12-1999 24:00 h 

 

Aantal uren waarmee gerekend is               :    43800 

 

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

lokatie 

gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)     NO2    O3 

 

 1  (-15- 15):  2385.0   5.4     3.3    55.95     8.1    57.1 

 2  ( 15- 45):  2376.0   5.4     3.5    28.00     8.6    58.2 

 3  ( 45- 75):  3834.0   8.8     3.9    75.70    10.0    56.0 

 4  ( 75-105):  2794.0   6.4     3.3    83.35    13.1    46.3 

 5  (105-135):  2656.0   6.1     3.0   198.80    16.8    38.1 

 6  (135-165):  2985.0   6.8     3.2   389.65    19.4    31.8 

 7  (165-195):  4263.0   9.7     4.0   719.65    16.7    35.8 

 8  (195-225):  6012.0  13.7     4.6  1204.20    14.2    40.2 

 9  (225-255):  5718.0  13.1     5.1   718.50    11.4    51.9 

10  (255-285):  4615.0  10.5     4.3   464.10     8.9    58.3 

11  (285-315):  3319.0   7.6     3.8   307.15     7.5    62.3 

12  (315-345):  2843.0   6.5     3.5   155.10     7.1    60.7 

gemiddeld/som:  43800.0         4.0   4400.25    12.0    49.2 

 

�lengtegraad: :   5.0 

�breedtegraad: :  52.0 

Bodemvochtigheid- �index :     1.00 

�Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) :     0.20 

 

Geen percentielen berekend 

�Aantal receptorpunten              1681 

�Terreinruwheid receptor gebied [m] :   0.1819 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

�Hoogte berekende concentraties [m] :      1.5 

 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3 �] :      12.05398 
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�hoogste gem. concentratiewaarde in het grid :     12.16770 

�Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks :     63.50706 

   �Coordinaten  (x,y) :       255750,      527500 

�   Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh) :  1997   1  13  24 

 

Aantal bronnen     �       :        2 

 

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

** PUNTBRON **         WKC 

 

X- �positie van de bron [m] :            256250 

Y- �positie van de bron [m] :            522500 

�Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] :     42.0 

Inw. schoorsteendiameter �  (top) :           7.25 

�Uitw. schoorsteendiameter (top) :           7.80 

�Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :   310.00 

�Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    11.22 

�Temperatuur rookgassen (K)                    :   408.00 

Gem. war �mte emissie over bedrijfsuren (MW)    :    53.48 

�NO2 fraktie in het rookgas [%]     :    10.00 

Aantal bedrijfsuren:                             43495 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.019500000 

Warmte output- �schoorsteen  [MW] :       53.5 

�Rookgasdebiet [normaal m3/s] :         310.0 

�Uittree snelheid rookgassen [m/s] :     11.2 

Rookgas- �temperatuur [K] :              408.0 

�NO2 fraktie in het rookgas [%] :    10.00 

 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   0.019500000 

 

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

** PUNTBRON **         TK 

 

X- �positie van de bron [m] :            256050 

Y- �positie van de bron [m] :            522500 

�Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] :     10.0 

Inw. sch �oorsteendiameter  (top) :           0.90 

�Uitw. schoorsteendiameter (top) :           1.10 

�Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :     5.25 

�Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    11.88 

�Temperatuur rookgassen (K)                    :   393.00 

�Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)    :     0.80 

�NO2 fraktie in het rookgas [%]     :    10.00 

Aantal bedrijfsuren:                             20450 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000370000 

Warmte output- �schoorsteen  [MW] :        0.8 

�Rookgasdebiet [normaal m3/s] :           5.3 

�Uittree snelheid rookgassen [m/s] :     11.9 

Rookgas- �temperatuur [K] :              393.0 

�NO2 fraktie in het rookgas [%] :    10.00 

 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:   0.019870000 

 

 


