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1 Inleiding
In opdracht van Plomp en Zn. is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd voor de gehele
inrichting.
Het onderzoek zal deel uitmaken van een aanvraag voor een revisievergunning voor de inrichting.
De volgende toekomstige ontwikkelingen bij het bedrijf zijn in het onderzoek worden
meegenomen:
De gasgestookte WKK’s zullen uit bedrijf worden genomen. Ze zullen nog uitsluitend ingezet
worden bij storingen of onderhoud (maximaal 500 uur/jaar). De bestaande banddroger zal
gedurende 5 dagen (120 uur) per week worden ingezet worden voor het drogen van resthout (dat
gebeurt thans al op woensdagen).
Er zal een nieuwe droger (‘Dryer One’) in gebruik worden genomen voor het drogen van geschaafd
vers hout. De warmteproductie voor de bestaande en de nieuwe droger zal plaatsvinden in een
nieuwe biomassacentrale.
Tenslotte zal er een derde hamermolen worden geplaatst, naast de bestaande en de al vergunde,
maar nog niet geplaatste tweede hamermolen.
In het geuronderzoek zullen de relevante geurbronnen bij Plomp en Zn. worden benoemd en
worden gekwantificeerd aan de hand van metingen, waar nodig aangevuld met schattingen.
Er zal zowel een beschrijving van de bestaande als van de aangevraagde emissiesituatie gemaakt
worden.
De geurbelasting van de omgeving (geurimmissies) zal worden berekend met het NNM. Daarbij zal
een toetsing worden uitgevoerd volgens het Gelders geurbeleid1.
De geurimmissie in de aangevraagde situatie zal worden vergeleken met die in de huidige situatie
en er zal een conclusie worden getrokken over de vergunbaarheid van de aangevraagde situatie.

1

Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen) Gelderland 2017
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2 Beschrijving van de relevante geurbronnen
2.1 Huidige situatie
In de huidige situatie is er één bron van geur bij Plomp en Zn. aanwezig: de gaswasser, waarin de
afgasstroom afkomstig van de Kahl banddroger wordt behandeld.
Het drogen gebeurt met de rookgassen van twee WKK’s. De drooglucht passeert een dikke laag
verse houtkrullen in de droger en wordt vervolgens naar de op het dak geplaatste gaswasser
geleid, die uit zes naast elkaar gelegen compartimenten bestaat.
De emissie vindt op 16,5 meter hoogte plaats.
Voor deze bron is een emissielimiet van 449 .106 ouE/h in de vigerende vergunning opgenomen.
Doorgaans worden er op woensdagen geen verse houtkrullen, maar resthout gedroogd. Voor deze,
naar nu bekend is, minder geurende activiteit is in het verleden nooit een afzonderlijke
geuremissie vastgesteld.
Op het buitenterrein vindt opslag van vers hout in de vorm van boomstammen plaats. In de
vergunning voor een tweede hamermolen en een opslagsilo (kenmerk 021423003) is bepaald, dat
deze opslag maximaal 30 .106 ouE/h aan geur mag emitteren.
Deze waarde werd berekend op basis van het oppervlak van de vers houtopslag, een
geuremissiekengetal (uit een rapport van PRA Odournet, thans Olfasense BV) voor geshredderd
vers hout en een (arbitraire) factor 2.
Tevens werd erkend, dat een feitelijke meting aan de vers houtopslag onmogelijk is.
Het geuremissiekengetal voor geshredderd vers hout had nooit gebruikt mogen worden om een
schatting te maken van intacte boomstammen.
Het is een betere benadering om te stellen dat de opslag van vers hout géén meetbare
geuremissie heeft, en daarom verwaarloosbaar mag worden geacht. Ook bij andere industrieën
met vers hout opslag in de vorm van stammen (bijvoorbeeld bij de papierindustrie in Gelderland),
wordt de opslag niet als relevante bron van geur erkend.
In dit geurrapport ten behoeve van de revisievergunning zal daarom géén rekening meer worden
gehouden met geuremissie door de opslag van vers hout in de vorm van boomstammen.
Naast de gaswasser, die de afgasstroom van de banddroger tijdens het drogen van verse
houtkrullen behandelt, zijn er bij Plomp en Zn. nog andere bronnen van geur aanwezig, die tot
dusver niet zijn beschreven:


De afgasstroom van de afgasstroom van de banddroger tijdens het drogen van verkleind,
schoon resthout (in plaats van verse houtkrullen)



De hamermolens (de bestaande en de vergunde, maar nog niet gerealiseerde hamermolen)



De twee koelers na de korrelpersen



Een drietal stoffilters
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2.2 Aangevraagde situatie
In de aangevraagde situatie zal de bestaande Kahl banddroger gedurende 120 uur per week
worden gebruikt voor het drogen van resthout. De input van de banddroger zal gemiddeld 6,6
ton/uur bedragen; de waterverdamping bedraagt 10% zodat 6 ton output overblijft.
De doorzet door de banddroger wordt bepaald door de procesonderdelen, die na het droger zijn
geschakeld: de hamermolen en de korrelperserij.
De hamermolen heeft een maximale capaciteit van 10 ton/uur, maar draait in praktijk nooit op
meer dan 60-70% van de capaciteit.
De gaswasser na de Kahl banddroger zal in de aangevraagde situatie worden omgebouwd. De
wasser bestaat thans uit 6 parallelle compartimenten; na aanpassing zal de wasser uit twee delen
met 3 in serie geschakelde compartimenten bestaan. Per deel van de wasser komt er een 25 meter
hoge schoorsteen.
Bij het drogen van resthout zal geen gebruik meer worden gemaakt van rookgassen van de WKK’s,
maar zal warmte worden betrokken van de nieuwe biomassacentrale (via een warmtewisselaar in
de schoorsteen).
Er zal een derde hamermolen bijgeplaatst worden, hetgeen een nieuw emissiepunt betekent.
Geuremissie van de biomassacentrale zal uitsluitend via de schoorsteen optreden. Deze emissie
werd berekend in een geurrapport 2, dat specifiek voor deze uitbreiding werd opgesteld, nl.
16,5 .106 ouE/h. Emissie vindt via de 25 meter hoge schoorsteen plaats.
Tenslotte zal er een nieuwe droger (‘Dryer One’) worden geplaatst, waarin de verse houtkrullen
zullen worden gedroogd. De biomassacentrale zal de voor het droogproces benodigde warmte
leveren. De droger heeft een ontwerpcapaciteit van ruim 21 ton/uur, maar zal in praktijk gevoed
worden met gemiddeld 12.7 ton/uur aan verse krullen. De capaciteit van de droger wordt door de
hoeveelheid beschikbare warmte beperkt.
Gemiddeld zal er circa 6 MW aan warmte geleverd worden van 90 °C aan de warmtewisselaar voor
de droger. De rest van de warmte zal worden benut voor de pellet drooginstallatie. Met
ventilatoren wordt er buitenlucht door de warmtewisselaar geblazen die daarmee de lucht opwarmt
van de omgevingstemperatuur naar ongeveer 70 °C.
De gemiddelde output van de Dryer One droger zal 8 ton product bedragen (bij 13 gew.% vocht).
In de droger wordt 37% vocht verdampt. De drooglucht uitgaand Dryer One zal een temperatuur
van maximaal 50oC hebben.
De Dryer One droger krijgt een emissiepunt op 25 m hoogte.
Figuur 1 geeft een overzicht van de aangevraagde situatie.

2

Rapport PLOS17B3, oktober 2017.
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Figuur 1 Bedrijfsplattegrond van Plomp & Zn. In de aangevraagde situatie
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3 Kwantificering van de geuremissie
3.1 Resultaten van het geuronderzoek aan overige bronnen
In november/december 2017 werden de alle mogelijk relevante, maar nog nooit gekwantificeerde,
bronnen van geur bij Plomp & Zn door middel van geurmetingen 3 in beeld gebracht. De resultaten
van de metingen zijn weergegeven in tabel 1.
Tabel 1: Overzicht van de gemeten geuremissies bij Plospan, november 2017
Bronomschrijving

Koeler
korrelperserij

Meting

Geuremissieconcentratie

Geuremissie

[m3/h]

[ouE /m3]

[106 ouE/h]

1

13.050

2

8.759

3

11.164

Gemiddeld
Hamermolen

Debiet

9.000*

1

151

2

143

3
Gemiddeld
Stoffilter
kleinverpakking

Stoffilter 2
grootverpakking
(rechts)

1.649
1.128

3

1.393
7.600

1.373

1

397

2

367

3

1,4

10

224
7.600

320

1

382

2

318

3
Gemiddeld

*

184

2

Gemiddeld

98,5

287
7.500

1

Gemiddeld
Stoffilter 1
grootverpakking
(links)

10.847

2,4

180
7.600

280

2,1

:in eerdere rapportversie werd abusievelijk 18.000 m 3/h vermeld

In het onderzoek van 2017 werd ook de geuremissie vastgesteld van de gaswasser bij het drogen
van resthout (dat doorgaans op woensdagen plaatsvindt). Aangezien die metingen echter
plaatsvonden bij droogomstandigheden4, die wezenlijk afwijken van hetgeen in de toekomst zal
plaatsvinden als er gedroogd gaat worden met restwarmte van de biomassacentrale, zijn de
metingen aan de wasser, bij het drogen van resthout, in oktober 2018 5 onder meer
representatieve omstandigheden herhaald. De verkregen resultaten zijn óók representatief voor de
huidige situatie, indien er gedroogd wordt met via de warmtewisselaars opgewarmde buitenlucht.
De resultaten van de metingen uit 2018 zijn vermeld in tabel 2.

3

Meetrapport PLOS17D3 V2, maart 2018.

4

De metingen vonden in 2017 plaats in de situatie, waarin resthout werd gedroogd met de rookgassen van de
WKK’s.

5

Meetrapport PLOS18C1, oktober 2018.
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Tabel 2: Resultaten van de geurverwijderingsrendementsmeting aan de gaswasser bij
droging resthout met verwarmde buitenlucht bij Plospan op 3 oktober 2018.
Meetpunt en meting

Grote wasser
• meting 1
• meting 2
• meting 3
gemiddeld

Debiet

Geurconcentratie

Rendement

Geuremissie

(1.013 hPa,
20°C, vochtig)

ongereinigd

Gereinigd

[m3/h]

[ouE/m3]

[ouE/m3]

[%]

[106 ouE/h]

111.000

240
322
302
286

255
297
404
313

-9%

35

Gereinigd

De gaswasser bleek tijdens de meting een verwaarloosbaar geurverwijderingsrendement te
hebben.
De geuremissieconcentratie en de geuremissie bij het drogen van resthout, bij omstandigheden,
die representatief zijn voor de toekomstige situatie (droging bij lagere temperatuur met indirecte
warmte van de biomassacentrale), zijn véél lager dan de vergunde geuremissie bij het drogen van
verse krullen met directe warmte van de WKK’s.

3.2 Resultaten van de hedonische metingen
In tabel 3 en 4 zijn de resultaten van de hedonische metingen weergegeven. Voor de berekening
van de gemiddelde hedonische waarden zijn, conform NVN 2818, geëxtrapoleerde waarden buiten
beschouwing te gelaten.
Tabel 3: Resultaten van de hedonische metingen bij Plospan, november 2017
Geurconcentratie [ouE/m3] waarbij:

Meetpunt

H = -1

H = -2

Koeler
korrelperserij

1,6

5,8

Hamermolen

1,4

6,1

Stoffilter
kleinverpakking

1,1

5,0

Stoffilter 1
grootverpakking
(links)

2,7

--

Stoffilter 2
grootverpakking
(rechts)

1,2

8,3

Tabel 4: Resultaten van de hedonische metingen bij Plospan op 3 oktober 2018.
Meetpunt

Grote wasser uitgaand

Geurconcentratie [ouE/m3] waarbij:
H = -1

H = -2

2,3

14,1*

*

: gebaseerd op 2 valide meetresultaten. Bij deze twee analyses werd het niveau van H=-2 binnen de
aangeboden verdunningsrange bereikt. Bij de derde analyse werd de geur onvoldoende onaangenaam
gevonden om het niveau H=-2 te bereiken, daardoor was deze niet valide (voor het bepalen van een H=-2
waarde).
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3.3 Geuremissie in de huidige situatie
3.3.1 Gaswasser
De geuremissie van de gaswasser tijdens het drogen van houtkrullen is volgens vergunning
maximaal 449 .106 ouE/h. De emissie vindt op 16,5 meter hoogte plaats.
De geuremissie van de gaswasser tijdens het drogen van verkleind resthout werd vastgesteld op
35 .106 ouE/h bij een emissieconcentratie van 313 ou E/m3. Het rendement van de wasser was
tijdens de meting verwaarloosbaar.
Bij het beschrijven van de huidige situatie 6 zal er veiligheidshalve worden uitgegaan van een
geuremissieconcentratie van 400 ouE/m3. Op basis van die concentratie en een maximaal debiet
van 123.000 m3/h kan een geuremissie worden berekend van 49,2 .106 ouE/h.
Deze emissie treedt thans doorgaans 1 dag per week op.

3.3.2 Opslag boomstammen
De geuremissie van deze bron, die niet door middel van metingen kan worden gekwantificeerd,
wordt in dit rapport verwaarloosbaar klein verondersteld.

3.3.3 Pelletkoelers
Er zijn twee identieke pelletkoelers bij het bedrijf aanwezig.
De emissie per koeler is vastgesteld op 98,5 .106 ouE/h.

3.3.4 Hamermolens
De bestaande hamermolen heeft een afgasdebiet van 7.500 m 3/h. De vergunde, maar nog niet
geïnstalleerde hamermolen zal een afgasdebiet van 14.000 m 3/h krijgen.
Uitgaande van een gemeten geuremissieconcentratie van 184 ouE/m3 kunnen dan de volgende
geuremissies worden berekend:


Bestaande hamermolen:

1,4 .106 ouE/h



Vergunde hamermolen:

2,6 .106 ouE/h

3.3.5 Stoffilters
Er zijn 3 stoffilters bij Plomp en Zn. Aanwezig; de geuremissie van elk van de stoffilters is door
middel van metingen gekwantificeerd.
De emissie van het stoffilter bij de kleinverpakking werd bepaald op 10 .10 6 ouE/h, de emissie van
de stoffilters bij de grootverpakking op 2,4 .10 6 ouE/h en 2,1 .10 6 ouE/h.

6

Uitgaande van droging met buitenlucht die in de warmtewisselaars is verwarmd.
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3.3.6 Overzicht
Tabel 5 geeft een overzicht van de geuremissies in de huidige situatie.
Tabel 5: Overzicht van de geuremissies in de huidige situatie
Bron

Debiet

Emissiehoogte

Geuremissie

3

[m /h]

[m]

[106 ouE/h]

Gaswasser houtkrullen
(5 dagen/week7)

220.000

16,5

449

Gaswasser verkleind
resthout (1 dag/week)

123.000

16,5

49,2

Opslag boomstammen

--

2

--

Koeler A

9.000

12

98,5

Koeler B

9.000

12

98,5

Hamermolen bestaand

7.500

8

1,4

Hamermolen vergund

14.000

8

2,6*

Stoffilter kl.verpakking

7.600

7

10

Stoffilter 1 gr.verpakking

7.600

7

2,4

Stoffilter 2 gr.verpakking

7.600

7

2,1

*

7

: nog niet aanwezig

Werkweek beging maandag om 06.00 uur en eindigt zaterdag om 23.00 uur
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3.4 Toekomstige situatie
3.4.1 Gaswasser
In de toekomst zal de bestaande banddroger nog uitsluitend worden gebruikt voor het drogen van
verkleind schoon resthout. In de toekomst zal dit 120 uur (5 dagen) per week plaatsvinden.
De gasgestookte WKK’s zullen uit bedrijf worden genomen. Ze zullen nog uitsluitend ingezet
worden bij storingen of onderhoud (maximaal 500 uur/jaar).
De banddroger zal de warmte benodigd voor het droogproces betrekken van de nieuwe
biomassacentrale.
De afgasstroom van de banddroger zal in de gaswasser worden behandeld, die omgebouwd zal
worden tot dubbele drietraps-wasser met twee 25 m hoge emissiepunten
Uitgaande van geurconcentratie in de uitgaande stroom van 400 ouE/m3 (zie par. 3.3.1) kan een
restemissie worden berekend van 49,2 .106 ouE/h.

3.4.2 Hamermolens
Voor de toekomstige derde hamermolen zal worden uitgegaan van een vergelijkbare grootte en
afgasdebiet als de bestaande. De geuremissie daarvan zal dan 1,4 .106 ouE/h bedragen.

3.4.3 Pelletkoelers
In de toekomstige situatie zullen de afgasstromen van de pelletkoelers (totaal 18.200 m3/h bij
20oC) naar de aanzuig van de biomassa ontvangsthal worden geleid. De lucht in de biomassa
ontvangsthal zal als verbrandingslucht in de biomassacentrale 8 worden ingezet. De geurvracht
aanwezig in de afgasstromen van de pelletkoelers zal op deze wijze worden weggenomen.

3.4.4 Biomassacentrale
De geuremissie van de nieuwe biomassacentrale werd eerder al op 16,5 .106 ouE/h geraamd.

3.4.5 Dryer One droger
In juni 2017 werden er door ESA Group drie geurmonsters genomen aan een Dryer One droger bij
een bedrijf in Malmédy, België. De meting had tot doel inzicht te verkrijgen in de orde van grootte
van de geuremissieconcentratie van de drooglucht uit een Dryer One droger. Het is de enige Dryer
One droger, die er op dat moment in bedrijf was. De droger draaide tijdens de monstername op
normale capaciteit; er werd verkleind vers hout (structuur van grof zaagsel) gedroogd. Er werd
een gemiddelde afgasconcentratie 9 van 1.396 ouE/m3 vastgesteld.
De genoemde geurconcentratie is een indicatieve waarde aangezien de monstername niet op de
officiële manier, en de analyse buiten de maximaal toelaatbare tijdsspanne plaatsvond.

8

Volgens een berekening met CalcValEmis (Adviersrapport Lucht ODRN, W.Z17.107644.01-LU-1, 16 januari
2018 (D180049526) heeft de centrale 18.500 m3/h verbrandingslucht nodig.

9

Analysecertificaat bijgevoegd als bijlage A.
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In oktober 2018 zijn aan de bestaande banddroger van Plospan officiële metingen 10 uitgevoerd bij
omstandigheden, waarbij de toekomstige situatie bij de Dryer One droger werd gesimuleerd:
gebruik van verwarmde buitenlucht als drooglucht en bij een droger temperatuur van 50 oC en
70oC. De metingen vonden plaats ná de gaswasser.
De resultaten van de metingen zijn weergegeven in tabel 6.
Tabel 6: Resultaten van de geuremissiemetingen Plospan op 11 oktober 2018
Meetpunt en meting

Gaswasser uitgaand
temperatuur in droger 70 oC
• meting 1
• meting 2
• meting 3
Gemiddeld

Gaswasser uitgaand
temperatuur in droger 50 oC
• meting 1
• meting 2
• meting 3
gemiddeld

Debiet
(1.013 hPa, 20°C,
vochtig)

Geurconcentratie

Geuremissie

[m3/h]

[ouE/m3]

[106 ouE/h]

212.000

1.851
2.534
1.599
1.957

414

223.000

1.034
247
548
519

116

De geuremissie bedraagt bij een droogtemperatuur van 70 oC bijna het viervoudige van de
geuremissie bij een droogtemperatuur van 50 oC.
De in Malmédy gemeten indicatieve geuremissieconcentratie (1.396 ou E/m3) ligt tussen de in
oktober 2018 gemeten waarden na de gaswasser van de banddroger (1.957 ouE/m3 bij 70oC en
519 ouE/m3 bij 50oC).
In de nieuwe Dryer One droger zal de temperatuur nooit hoger worden dan 70oC.
Ten behoeve van de geuremissieschatting van de nieuwe Dryer One droger bij Plomp en Zn. zal
worden uitgegaan van een conservatieve schatting van de geuremissieconcentratie: 4.000
ouE/m3. Deze schatting is gebaseerd op de waarde gemeten bij een ingaande temperatuur van
70oC en mogelijk geur reducerend effect van de gaswasser van ongeveer 50%.
Uitgaande van een maximaal bedrijfsdebiet van 280.000 m3/h kan een standaarddebiet (20C, nat,
1013hPa) berekend worden van 254.000 m 3/h. De emissie van de nieuwe Dryer One droger kan
daarmee berekend worden: 254.000 m3/h * 4.000 ouE/m3 = 1.016 .106 ouE/h.

10

Rapport PLOS18D1, oktober 2018.
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Tabel 7 geeft een overzicht van de berekende geuremissies in de aangevraagde situatie.
Tabel 7: Overzicht van de geuremissies in de aangevraagde situatie
Bron

Debiet

Emissiehoogte

Geuremissie

3

[m /h]

[m]

[106 ouE/h]

123.000

25

49,2

Opslag boomstammen

--

5

--

Hamermolen bestaand

7.500

8

1,4

Hamermolen vergund

14.000

8

2,6

Hamermolen toekomst

7.500

8

1,4

Stoffilter kleinverpakking

7.600

7

10

Stoffilter 1
grootverpakking

7.600

7

2,4

Stoffilter 2
grootverpakking

7.600

7

2,1

Biomassacentrale

47.000

25

16,5

Dryer One droger

254.000

25

1.016

Gaswasser
(2 schoorstenen,
(5 dagen/week)
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4 Toetsingskader
4.1 Algemeen
Op Plomp en Zn. is het Gelders geurbeleid (“Beleidsregels geur bedrijven (niet-veehouderijen)
Gelderland 2017”) van toepassing.
Zoals verwoord in artikel 7 van deze regels is de geurconcentratie waarbij een hedonische waarde
van H=-2 wordt bereikt, bepalend voor de indeling van de geur in een hinderlijkheidscategorie.
Zodra de hindelijkheidscategorie bekend is, is daarmee ook het toetsingskader vastgesteld . Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën van geurgevoelige objecten.
Categorie A is de meest gevoelige categorie. Hiertoe horen woningen en vergelijkbare objecten,
die in de gebiedscategorie ‘wonen’ gelegen zijn.
Het beleid maakt onderscheid in bestaande situaties en nieuwe.
In het geval er wezenlijke uitbreidingen plaatsvinden bij een bestaand bedrijf, dient de uitbreiding
als ‘nieuw’ worden beschouwd en dient het totaal als ‘bestaand’ te worden getoetst.

4.2 Hinderlijkheidsindeling
In de huidige situatie is de gaswasser, die de afgassen van de banddroger behandelt , veruit de
meest dominante geurbron bij Plomp en Zn.
In de toekomstige situatie vindt het drogen van verse houtkrullen in een andere droger plaats,
maar het type geur blijft dezelfde.
In het meetrapport van het Bureau Milieumetingen van juni 2015 (kenmerk EM-15-42) worden de
resultaten beschreven van hedonische metingen aan de gaswasser.

Op basis van deze resultaten kan de houtgeur afkomstig van de droger van Plomp en Zn. worden
ingedeeld in de categorie minder hinderlijk (H=-2 tussen 5 en 15 ouE).
Blijkens de resultaten van de hedonische metingen aan de overige bij Plomp en Zn. (tabel 3 en 4)
is dat ook voor de overige bronnen het geval. Alle bij het bedrijf onderscheiden geurbronnen
kunnen daarmee in de categorie minder hinderlijk worden ingedeeld.
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Een H=-2 bepaling is in het geval van de drooglucht bij Plomp en Zn. problematisch: de geur
wordt dusdanig weinig onaangenaam gevonden, dat er een gerede kans is dat het niveau van
H=-2 niet wordt bereikt tijdens de aanbieding van de standaard verdunningsreeks. In een dergelijk
geval wordt de H=-2 bepaling als niet valide aangemerkt, hoewel de hedonische meting geheel
volgens de norm is verlopen.
Een H=-2 bepaling verloopt zonder problemen in het geval van onaangename of zeer
onaangename geuren. In het geval van weinig onaangename geuren of zelfs aangename geuren is
een H=-2 bepaling problematisch.
Een problematische H=-2 bepaling (geen of weinig valide metingen) is eigenlijk een teken van een
minder aangename geur. In plaats van de kwalificatie te krijgen van ‘mislukte meting’ zou een
dergelijke uitkomst moeten leiden tot de conclusie dat de geur te weinig onaangenaam is om een
goede H=-2 bepaling mogelijk te maken en dus tot de conclusie dat de geur minder hinderlijk is.

4.3 Toetsingskader
Voor minder hinderlijke geuren gelden in het Gelders geurbeleid de in tabel 8 genoemde
geurnormen als 98-percentielwaarde.
Tabel 8: Geurnormen als 98-percentielwaarde van toepassing op minder hinderlijke
geuren
Gevoeligheidscategorie

Streefwaarde
3

Richtwaarde

Grenswaarde

3

[ouE/m 98P]

[ouE/m 98P]

[ouE/m3 98P]

Categorie A

0,5

1,5

5

Categorie B

1,5

5

15

Categorie C

5

15

50

In geval van kortdurende of fluctuerende bronnen gelden daarnaast ook normen als 99,5- en 99,9percentiel. In het geval van Plomp en Zn. zijn deze niet van toepassing, aangezien er geen sprake
is van dergelijke bronnen.
De woningen, die er in de omgeving van Plomp en Zn. gelegen zijn, vallen in
gevoeligheidscategorie B volgens het Gelders geurbeleid.
De dichtstbij gelegen geurgevoelige objecten die als woningen in gebiedscategorie ‘Wonen’
(categorie A) worden beschouwd zijn ten zuiden van Plomp de locaties Steenweg 2, 4 en 4a, ten
westen de woonbebouwing in het dorp Tuil en ten oosten de woonbebouwing in Waardenburg aan
de andere kant van de A2.
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5 De geurbelasting van de omgeving
5.1 Verspreidingsmodel
De geurbelasting van de omgeving rondom de bronnen wordt berekend met behulp van een
verspreidingsmodel. De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het Nieuw
Nationaal Model (NNM). De gebruikte pc-applicatie is Geomilieu V4.41.
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 berekent op verschillende roosterpunten de
immissieconcentratie voor elk afzonderlijk uur van de beschouwde periode. Hieruit wordt berekend
gedurende welk percentage van de jaarlijkse uren (de overschrijdingsfrequentie) een bepaalde
uurgemiddelde immissieconcentratie wordt overschreden. Het resultaat wordt weergegeven in de
vorm van geurcontouren.

5.2 Invoergegevens
Invoergegevens voor het verspreidingsmodel zijn bronkenmerken zoals de geuremissie en de
emissieduur en omgevingskenmerken.
Er zijn drie berekeningen uitgevoerd:


Berekening 1: vergunde, huidige situatie



Berekening 2: berekening voor alleen de nieuwe geurbronnen



Berekening 3: toekomstige situatie

De brongegevens voor de vergunde en de aangevraagde situatie zijn bijgevoegd in bijlage A en B.
Voor alle bronnen behalve de banddroger is uitgegaan van emissie tussen maandag 06.00 uur en
zaterdag 23.00 uur (7.144 uur/jaar). De emissie van de banddroger is op 120 uur per week
gesteld: 6.257 uur/jaar.
De overige invoerparameters zijn weergegeven in tabel 9.
Tabel 9: Invoerparameters voor de verspreidingsberekening met het NNM
Meteorologische periode

1995 – 2004

Ruwheidslengte z0

0,26 m (gebaseerd op modelgebied)

Immissiegebied

RDC X: 144.500 – 147.000
RDC Y: 425.500 – 428.000
(2.500 x 2.500 m)

Roosterafstand

75 m

Receptorhoogte

1,5 m
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5.3 Resultaat van de verspreidingsberekeningen
De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn voor een aantal woningen in de directe
omgeving (gevoeligheidscategorie B) samengevat in tabel 10.
Tabel 10: Geurimmissie in drie emissiesituaties ter plaatse van een aantal woningen in
Categorie A en B.
Adres

Streef
waarde

Richt
waarde

waarde

Grens

Vergund

Allen nieuwe
bronnen

Aangevraagd

[ouE/m3]

[ouE/m3]

[ouE/m3]

[ouE/m3]

[ouE/m3]

[ouE/m3]

Steenweg 4A

0,5

1,5

5

1,3

0,16

0,43

Kon. Juliana
plantsoen 3743

0,5

1,5

5

1,9

1,0

1,1

Achterweg 15

1,5

5

15

2,4

0,50

0,86

Achterweg 16

1,5

5

15

2,5

0,51

0,90

Steenweg 18

1,5

5

15

2,4

0,44

0,80

Steenweg 18A

1,5

5

15

2,7

0,57

0,94

Achterweg 19

1,5

5

15

3,9

0,66

1,2

Achterweg 21

1,5

5

15

5,1

0,77

1,3

Achterweg 27

1,5

5

15

4,1

0,85

1,3

Industrieweg
10

1,5

5

15

3,7

0,65

1,3

Categorie A

Categorie B

De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn in figuur 2, 3 en 4 (vergroot als figuur 5)
weergegeven als contouren op een luchtfoto.
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Figuur 2 Geurimmissie rond Plomp en Zn. berekend voor de vergunde situatie uitgaande
van 7.144 emissie-uren per jaar. Contouren van 0,5 (lichtgroen) ; 1,5 (blauw) en
5 (rood) ouE/m3 als 98-percentielwaarde.
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Figuur 3 Geurimmissie rond Plomp en Zn. berekend voor alleen de aangevraagde nieuwe
geurbronnen uitgaande van 7.144 emissie-uren per jaar. Contouren van 0,5 (lichtgroen)
en 1,5 (blauw) ouE/m3 als 98-percentielwaarde.
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Figuur 4 Geurimmissie rond Plomp en Zn. berekend voor de aangevraagde situatie
uitgaande van 7.144 emissie-uren per jaar, behalve voor de banddroger: 6.257 uur/jaar.
Contouren van 0,5 (lichtgroen) ; 1,5 (blauw) en 5 (rood) ouE/m3 als 98percentielwaarde.
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Figuur 5 Geurimmissie rond Plomp en Zn. berekend voor de aangevraagde situatie
uitgaande van 7.144 emissie-uren per jaar, behalve voor de banddroger: 6.257 uur/jaar.
Contouren van 0,5 (lichtgroen) ; 1,5 (blauw) en 5 (rood) ouE/m3 als 98percentielwaarde (vergroot)
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5.4 Bespreking van de resultaten
5.4.1 Vergunde situatie
De hoogste belasting ter plaatse van een Categorie A-woning treedt op ter plaatse van het
Koningin Julianaplantsoen 37-43. De geurimmssieconcentratie bedraagt daar 1,9 ou e/m3 als 98percentielwaarde, wat iets hoger is dan de richtwaarde van 1,5 oue/m3 als 98-percentielwaarde,
maar duidelijk lager dan de grenswaarde van 5 oue/m3 als 98-percentielwaarde.
De hoogste belasting ter plaatse van een Categorie B-woning treedt op ter plaatse van Achterweg
21. De geurimmissieconcentratie bedraagt daar 5,1 oue/m3 als 98-percentielwaarde, wat iets hoger
is dan de richtwaarde van 5 ou e/m3 als 98-percentielwaarde, maar duidelijk lager dan de
grenswaarde van 15 oue/m3 als 98-percentielwaarde.

5.4.2 Toets van uitbreiding aan normering voor nieuwe bronnen
Bij een uitbreiding met nieuwe bronnen dient de bijdrage daarvan in principe te voldoen aan de
streefwaarde. De richtwaarde geldt als maximale waarde tot waar kan worden afgeweken.
Uit tabel 10 blijkt, dat ter plaatse van Categorie B woningen ruim wordt voldaan aan de daar
geldende streefwaarde van 1,5 ou e/m3 als 98-percentielwaarde.
Ter plaatse categorie A woningen ruim wordt voldaan aan de daar geldende richtwaarde van 1,5
oue/m3 als 98-percentielwaarde.

5.4.3 Aangevraagde situatie
Uit tabel 10 en figuur 2 en 4/5 blijkt dat de geurimmissie in de aangevraagde situatie aanzienlijk
gunstiger is dan in de vergunde situatie.
In de aangevraagde situatie wordt er voldaan aan de richtwaarde voor Categorie A woningen en
aan de streefwaarde voor Categorie B woningen.

5.4.4 Conclusie
Het aspect geur hoeft geen belemmering te vormen voor de uitbreiding van het bedrijf met een
biomassacentrale, een nieuwe Dryer One droger en een nieuwe hamermolen..

Olfasense B.V.  PLOS17D11  13 december 2018

pagina 24 van 37

6 Samenvatting en conclusies
In opdracht van Plomp en Zn. is door Olfasense B.V. een geuronderzoek uitgevoerd voor het
bedrijf.
Het onderzoek zal deel uitmaken van een aanvraag voor een revisievergunning voor de inrichting.
De volgende toekomstige ontwikkelingen bij het bedrijf zijn in het onderzoek meegenomen:
De gasgestookte WKK’s zullen uit bedrijf worden genomen. Ze zullen nog uitsluitend inge zet
worden bij storingen of onderhoud (maximaal 500 uur/jaar). De bestaande banddroger zal
gedurende 120 uur (5 dagen) per week worden ingezet worden voor het drogen van resthout (dat
gebeurt thans al op woensdagen).
Er zal een nieuwe droger (‘Dryer One’) in gebruik worden genomen voor het drogen van geschaafd
vers hout. De warmteproductie voor de bestaande en de nieuwe droger zal plaatsvinden in een
nieuwe biomassacentrale. Tenslotte zal er een derde hamermolen worden geplaatst.
In het geuronderzoek zijn de relevante geurbronnen bij Plomp en Zn. benoemd en
gekwantificeerd aan de hand van metingen, waar nodig aangevuld met schattingen.
Daarbij zijn zowel de bestaande als de aangevraagde emissiesituatie beschreven. Tevens is de
voorgenomen uitbreiding getoetst als ware het een nieuwe situatie.
Het op Plomp en Zn. van toepassing zijnde toetsingskader is vast gesteld conform het Gelders
geurbeleid. De geur van het bedrijf valt in de categorie minder hinderlijk.
De woningen in de omgeving van het bedrijf zijn in gevoeligheidscategorieën ingedeeld op basis
van hun in het bestemmingsplan vastgelegde functie-aanduiding.
De geurbelasting van de omgeving (geurimmissies) is berekend met het NNM.
Daarbij is onderscheid gemaakt in de drie verschillende emissiescenario’s: vergund, alleen
uitbreiding en het totaal van bestaand + uitbreiding.
Uit de resultaten van de berekeningen is het volgende gebleken:


De geurimmissie in de aangevraagde situatie is duidelijk gunstiger dan die in de vergunde
situatie.



De uitbreiding met nieuwe bronnen leidt ter plaatse van Categorie B woningen tot een situatie
waarin ruim wordt voldaan aan de daar geldende streefwaarde van 1,5 ou e/m3 als 98percentielwaarde.
Ter plaatse categorie A woningen ruim wordt voldaan aan de daar geldende richtwaarde van
1,5 oue/m3 als 98-percentielwaarde.



In de aangevraagde situatie zal er worden voldaan aan de richtwaarde voor Categorie A
woningen en aan de streefwaarde voor Categorie B woningen.

Het aspect geur hoeft geen belemmering te vormen voor de uitbreiding van het bedrijf met een
biomassacentrale en een nieuwe Dryer One droger:
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Bijlagen
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Bijlage A

Analysecertificaat metingen Dryer One droger
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Bijlage B
situatie

Gegevens Geomilieu-berekening: vergunde
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Bijlage C Gegevens Geomilieu-berekening: alleen
nieuwe bronnen
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Bijlage D Gegevens Geomilieu-berekening:
aangevraagde situatie
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