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Samenvatting 

Team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op 29 juni 2022 op 

verzoek van Omgevingsdienst IJsselland en in opdracht van gemeente Steenwijkerland 

metingen uitgevoerd aan het afgas van het doekenfilter, gaswasser en 2 uitlaten van de 

droger bij IceBear te Steenwijk. De metingen zijn uitgevoerd om de uitstoot van stof en 

formaldehyde te bepalen tijdens de productie van palletklossen. 

De metingen op 29 juni 2022 zijn uitgevoerd tijdens bedrijfsomstandigheden, waarbij op een 

kleine uitzondering na 4 tot 5 lijnen in gebruik waren. Dit is representatief voor een normale 

bedrijfsvoering. 

Doekenfilter 

Uit de resultaten van de stofmetingen in het afgas van het doekenfilter blijkt, dat er wordt 

voldaan aan de concentratie-eis voor stof. Uit de resultaten van metingen van formaldehyde 

blijkt, dat de grensmassastroom wordt overschreden waardoor de concentratie-eis van 

toepassing is. De concentratie van formaldehyde in het afgas na het doekenfilter voldoet aan 

de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit. 

Droger (uitlaat 1) 

Uit de resultaten van de stofmetingen aan het afgas van de droger (uitlaat 1) blijkt, dat de 

concentratie-eis voor stof wordt overschreden. Ook de concentratie van formaldehyde in het 

afgas van de droger 1 voldoet niet aan de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit. 

Droger (uitlaat 2) 

Om proces technische redenen zijn er minder metingen uitgevoerd aan het afgas van de 

droger (uitlaat 2). Het Activiteitenbesluit stelt als eis, minimaal 3 metingen van 30 minuten. 

Er is slechts 1 deelmeting uitgevoerd. Uit vergelijking van de resultaten van deze meting aan 

het afgas van de droger (uitlaat 2) blijkt, dat de concentraties stof in het afgas boven de eis 

ligt. De concentratie van formaldehyde in het afgas van droger 2 ligt (na correctie voor de 

meetonzekerheid) onder de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit. 

Gaswasser 

Ook aan de gaswasser zijn minder metingen uitgevoerd, dan benodigd voor toetsing aan de 

eisen uit het Activiteitenbesluit. Uit vergelijking van het gemiddelde resultaat uit 2 

deelmetingen blijkt, dat de concentratie van formaldehyde in het afgas van de gaswasser 

boven de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit ligt. 

Uitgaande van de gemiddeld gemeten vrachten aan formaldehyde is een berekening 

uitgevoerd naar de bijdrage van formaldehyde in de leefomgeving. Uit de resultaten van deze 

verspreidingsberekening blijkt, dat de concentratie contour van 10 ug/m: als jaargemiddelde 

niet aanwezig is. De jaargemiddelde concentratie formaldehyde op leefniveau buiten de 

terreingrens is lager dan 1 ug/m3. 
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1. _ Inleiding 

1.1 _ Algemeen 

Op 29 juni 2022 zijn door team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (hierna 

ODRA) op verzoek van Omgevingsdienst Ijsselland en in opdracht van gemeente 

Steenwijkerland bij IceBear te Steenwijk emissie-metingen uitgevoerd. Bij de metingen zijn 

de concentraties stof en formaldehyde vastgesteld op meerdere emissiebronnen. 

Team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert onafhankelijk 

milieuonderzoek uit in dienst van de overheid. Ze voert een kwaliteitssysteem conform de 

NEN-EN-ISO/IEC 17020. Het team is voor de inspectie van emissies naar de lucht 

(concentratie en vracht) van stof als inspectie-instelling geaccrediteerd door de Raad voor 

Accreditatie (RvA) onder nummer I-168. De bepaling van de concentratie formaldehyde en de 

verspreidingsberekening met GeoMilieu vallen niet onder deze accreditatie. 

1.2 _ Doel van het onderzoek 

Doel van het onderzoek is de vaststelling van de concentraties stof en formaldehyde in het 

afgas van het doekenfilter, droger 1 en 2 en gaswasser en toetsen van de resultaten aan de 

eisen uit het Activiteitenbesluit. 

2 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

21 Toetsingskader 

De metingen zijn uitgevoerd aan het afgas van het doekenfilter, droger (2 uitlaten) en de 

gaswasser. 

De voorschriften voor stof volgens het Activiteitenbesluit luiden als volgt: 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 



Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

07 september 2022 

rapportnr. EM-22-34 

pagina 5 van 14 

Artikel2.5 doo x 

  
Indien de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende &én uur optredende massastromen van stoffen in de 

stofcategorieën ZZS, SA en g naar de lucht binnen eenzelfde stofklasse vanuitalle puntbronnen in de inrchting de in tabe! 2.5 

opgenomen grensmassastroom van die stofklasse overschrijdt, s de emissieconcentratie van die stofklasse per puntbron niet 

hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrenswaarde behorende bij die stofklasse. 

Voor stofklassen S en SO geldt dat alle bronnen in de inrichting afzonderlijk: 

ten hoogste 5 mg/Nm? emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale 

procesomstandigheden gedurende &n uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit aldie 

puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur, of 

ten hoogste 20 me/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de onder normale 

procesomstandigheden gedurende &n uur optredende massastromen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit aldie 

puntbronnen, kleiner s dan 200 gram per uur. 

Formaldehyde valt als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) in de klasse MVP2. De 

sommatiebepaling is van toepassing. Dit betekent, dat de som van de concentraties van MVP2 

stoffen opgeteld dient te voldoen aan de gestelde emissiegrenswaarde. Bij een 

grensmassastroom boven 2,5 gram/uur geldt een concentratie-eis van 1,0 mg/mo?. 

Op leefniveau geldt conform bijlage 13 van de Activiteitenregeling een Maximaal Toelaatbare 

Risiconiveau (MTR) van 10 ug/m? als jaargemiddelde. 

De voorschriften voor formaldehyde volgens het activiteitenbesluit zijn: 

Tobel2.5 

Stofcategorie stofklasse Grensmassastroom Emissiegrenswaarde 

zzs ERS 20 mgTEQ/aar 0,1 ngTEQ/Nm? 

MvP1 015 guur 0,05 mg/Nm? 

MVP2 25 guur 1 mg/Nm? 

2.2 _ Meetprogramma 

In tabel 2,2.1 is het meetprogramma van de emissiemetingen aan het doekenfilter, droger 1 

en2 
en de gaswasser weergegeven. 
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Tabel 2.2.1: Meetprogramma van de emissiemetingen bij Icebear in Steenwijk, d.d. 29-06-2022. 

  

  

  

  

  

                
  

component bemonsterings- || meetmethode || Contorm | intern  [meetfrequentie 

methode norm _ |voorschrift| en meetduur 

isokinetische bemonstering NEN-EN 

tof trisch Wvm-002 | 3x 30 min. 

stol op quartzfilter Q| _ gravimetrise 13284-1 x 30 min 

NVN CEN/TS 

17638 

absorptie in demi-water pararosaniline 

formaldehyde| aulgelijkwaardig| _ - 3x 30 min. 
(gekoeld in ijs) methode 

aan NEN-EN 

1911 

meting van v‚ Ten 

meetvlak- concgentratleo Q| _ meetstrategie NENEN | WMOO 1-voud 

beoordeling p 9 15259 | WVM-018 
traversepunten 

snelheids-, temperatuur- en| [S-pitot en K-koppel| [NEN-EN-1S0 

debiet p Q° Pp WVM-001 2-voud 

vochtmeting psychrometrie 16911-1 

* : De monsterneming valt onder de accreditatie van team meten en advies (RVA 1168); 

+ ; De uitgevoerde analyses (uitbesteding) vallen onder de accreditatie van het uitvoerend laboratorium 

De ODRA is niet geaccrediteerd voor de bemonstering van formaldehyde. Wel voor een 

gelijkwaardige methode, waarbij HCI conform de NEN-EN 1911 wordt bemonsterd. 

De analyses zijn uitbesteed aan AL-West te Deventer. Zij is voor de analyse van formaldehyde 

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. De certificaten van deze analyses zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

Vooraf en na de emissiemetingen zijn het debiet, de temperatuur en het vochtgehalte van het 

afgas bepaald conform de normvoorschriften ISO 10780/ NEN-EN-ISO 16911-1. 

  

2.3 _ Beoordeling bemonsteringspunten en meetstrategie 

2.3.1 Beoordeling bemonsteringspunten 

Doekenfilter 

Het bemonsteringspunt van het doekenfilter bevindt zich in het horizontale gedeelte van het 

afgaskanaal. In bijlage 1 wordt de beoordeling van het meetvlak weergegeven. Het meetvlak 

voldoet, met uitzondering van ongestoorde lengte up-stream en down-stream, aan de criteria 

en de aanbevelingen, zoals die in het normvoorschrift NEN-EN 15259 zijn gesteld. 

Droger 

De bemonsteringspunten van beide uitlaten drogers bevinden zich in het verticale gedeelte 

van het afgaskanaal. In bijlage 1 wordt de beoordeling van het meetvlak weergegeven. Het 

meetvlak voldoet, met uitzondering van ongestoorde lengte down-stream, aan de criteria en 

de aanbevelingen, zoals die in het normvoorschrift NEN-EN 15259 zijn gesteld. 

Gaswasser 

Het bemonsteringspunt van de gaswasser bevindt zich in het verticale gedeelte van het 

afgaskanaal. In bijlage 1 wordt de beoordeling van het meetvlak weergegeven. Het meetvlak 
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voldoet, met uitzondering van bereikbaarheid en werkomstandigheden bordes, aan de criteria 

en de aanbevelingen, zoals die in het normvoorschrift NEN-EN 15259 zijn gesteld. 

2.3.2 Meetstrategie 

Stof 

Bij de bemonstering van stof conform het normvoorschrift NEN-EN 13284-1 isokinetisch een 

deelstroom van het afgas op de beschikbare meet-assen op meerdere traverse punten geleid 

door een in-stack geplaatst quartz filter. In verband met de bereikbaarheid van de tweede 

meet-as bij de gaswasser zijn de metingen over 1 meet-as bij meerdere traverse punten 

uitgevoerd. 

Formaldehyde 

Voor bepaling van de concentratie formaldehyde wordt een deelstroom van het afgas 

bemonsterd door een serie in ijs geplaatste wasflessen gevuld met demi-water gelijkwaardig 

aan de bemonstering van HCI volgens de NEN-EN 1911. De concentratie formaldehyde in de 

wasvloeistof wordt bepaald via een absorptiemethode volgens de NVN CEN/TS 17638. De 

deelmetingen zijn parallel aan de stof-meting traverserend uitgevoerd op de beschikbare 

meet-as. 

2.3.3 Afwijkingen van de meetnorm 

Conform de Activiteitenregeling Artikel 2.22 lid 3 bestaat een afzonderlijke meting uit drie 

deelmetingen van een halfuur, tenzij een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de 

meetmethode of de representatieve wijze van bemonsteren. 

Wegens proces-technische omstandigheden was het niet mogelijk 3 afzonderlijke 

deelmetingen uit te voeren aan het afgas van droger (uitlaat 2) en de gaswasser. Derhalve 

worden de resultaten van deze metingen niet getoetst, maar vergeleken met de eisen uit het 

Activiteitenbesluit. 

In verband met de bereikbaarheid zijn de metingen aan het afgas van de gaswasser niet 

conform NEN-EN 15259 uitgevoerd over 2 meet-assen maar over 1 meet as bij meerdere 

traverse punten. Gezien de homogeniteit van het afgas (snelheid en temperatuur) is onze 

verwachting dat dit niet zal leiden tot een significant grotere meetonzekerheid in de 

resultaten. 

3. IceBear te Steenwijk 

  

Bij IceBear te Steenwijk wordt in een biomassacentrale energie opgewekt. De restwarmte 

wordt, na levering van warmte en elektriciteit op lokaal niveau, gebruikt voor de productie 

van palletklossen. 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Voor de productie van palletklossen wordt uit de omgeving afvalhout aangevoerd. In een 

voorverwerkingsproces wordt het afvalhout vermalen tot kleine snippers waarbij metaal, 

plastic en zand gescheiden wordt. Het gereinigde afvalhout wordt doormiddel van restwarmte 

afkomstig uit de biomassacentrale gedroogd. 

Van de gereinigde houtsnippers worden vervolgens palletklossen geperst. In de productiehal 

zijn zes perslijnen gesitueerd met een variatie aan persmallen. Door een variatie aan 

persmallen kunnen verschillende palletklossen worden gefabriceerd. 

3.2 Procesomstandigheden tijdens het onderzoek 

Door de aangeleverde procesdata te vergelijken met de start- stop tijden van de 

emissiemetingen op 29 juni 2022 is een schatting gemaakt worden welke lijnen productief 

waren gedurende de uitvoering van de emissiemetingen. Uit deze informatie en de opgave 

door de toezichthouder blijkt, dat tijdens de metingen 4 tot 5 lijnen in gebruik waren. Dit is 

representatief voor een normale bedrijfsvoering. 

4. Meetresultaten 

In de tabellen 4.1 tot en met 4.3 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de 

stofmetingen aan het afgas van het doekenfilter en beide drogers. 

Tabel 4.1: Resultaten van de stofmetingen aan het afgas van het doekenfilter bij IceBear te Steenwijk, d.d. 29 

juni 2022. 

  

  

    

concentratie vracht 

component meting tijd [mg/mo’]* [g/uur] 

1 12:13 - 12:43 < 12 < 123 

2 12:54 - 13:24 < 13 < 134 

stof 

3 13:31 - 14:01 < 15 < 153 

gemiddeide < 1,3 < 137         
  

* mg/mo? is gelijk aan mg/Nm”. 
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Tabel 4.2: Resultaten van de stofmetingen aan het afgas van droger 1 bij IceBear te Steenwijk, d.d. 29 juni 

  

  

2022. 

concentratie vracht 

component meting tijd [mg/mo’] [g/uur] 

1 13:15 - 13:45 49 1.800 

2 13:56 - 14:26 39 1.420 

stof 

3 14:36 - 15:06 36 1.320 

delde 41 1.510 

ger   

  

Tabel 4.3: Resultaten van de stofmetingen aan het afgas van droger 2 bij IceBear te Steenwijk, d.d. 29 juni 

  

  

            

2022. 

concentratie vracht 

component meting tijd [mg/me’] [g/uur] 

1 15:39 - 16:09 10,5 325 

stof 

gemiddelde 10,5 325   

In de tabellen 4.4 tot en met 

formaldehyde-metingen aan 

Steenwijk, d.d. 29 juni 2022. 

4.7 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de 

het afgas van het doekenfilter, beide drogers en de gaswasser. 

Tabel 4.4: Resultaten van de formaldehyde-metingen aan het afgas van het doekenfilter bij IceBear te 

  

  

        
concentratie vracht 

component meting tijd [mg/mo’] [g/uur] 

1 12:13 - 12:43 0,55 57 

2 12:54 - 13:24 0,44 46 

formaldehyde 

3 13:31 - 1401 0,50 s2 

gemiddelde 0,50 52   
  

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Tabel 4.5: Resultaten van de formaldehyde-metingen aan het afgas van de droger 1 bij IceBear te Steenwijk, 

d.d. 29 juni 2022. 

  

  

  

  

concentratie vracht 

component tijd [mg/mo’] [g/uur] 

13:15 13:45 15 55 

2 13:56 14:26 15 56 

formaldehyde 

3 14:36 15:06 14 52 

jdelde 1,5 54 
  

  

Tabel 4.6: Resultaat van de formal 
Idehyde-meting aan het afgas van de droger 2 bij IceBear te Steenwijk, d.d. 

  

  

        

29 juni 2022. 

concentratie vracht 

component meting tijd [mg/ms?] [g/uur] 

1 15:39 - 16:09 13 39 

formaldehyde 

gemiddelde 13 39   
  

d.d. 29 juni 2022. 

Tabel 4.7: Resultaten van de form: 
aldehyde-metingen aan hef t afgas van de gaswasser bij IceBear te Steenwijk, 

  

  

  
  

      
concentratie vracht 

component tijd [mg/mo?] [g/uur] 

1 14:50 15:20 35 104 

2 15:23 15:53 37 110 

formaldehyde 

3 

gemiddelde 3,6 107   
  

5. Toetsing aan de emissie-eisen 

  

  

  

5.1 _ Algemeen 

Volgens het Activiteitenbesluit paragraaf 2.3 (implementatie NeR) wordt bij handhaving het 

resultaat van een afzonderlijke meting, verminderd met de meetonzekerheid bij de 

EmissieGrensWaarde (EGW) getoetst aan de emissie-eis. Een afzonderlijke meting bestaat uit 

een serie van drie deelmetingen of monsternemingen. Als maat voor de meetonzekerheid 

wordt het tweezijdig 95% betrouwbaarheidsinterval van de individuele waarnemingen, 

gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen, gehanteerd. De EGW uit het Activiteitenbesluit 

(paragraaf 2.3) of vastgelegd in een vergunning (zonder toetsingscriterium) wordt nageleefd, 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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indien het gemiddelde van de deelmetingen verminderd met de onzekerheid (gebaseerd op de 

EGW en aantal deelmetingen) de emissie-eis niet te boven gaat. 

In tabel 5.1.1 is een overzicht gegeven van de totale maximale meetonzekerheden bij een 

betrouwbaarheid van 95%. Deze onzekerheden kunnen maximaal worden gehanteerd bij 

toetsing van meetresultaten aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. De werkelijke (feitelijke) 

meetonzekerheden van team meten en advies van de ODRA zijn kleiner dan de maximale 

onzekerheden en worden bepaald door de kwaliteit en deelonzekerheden van de ingezette 

meetapparatuur, de meetonzekerheid in de monstername (zie ook paragraaf 2.3.1 voor de 

beoordelingen van het meetvlak) en productie-omstandigheden. 

Tabel 5.1.1: Maximale meetonzekerheden volgens het Activiteitenbesluit. 

  

  

  

  

      

meetmethode meetonzekerheid (95% BI) 

debiet 20% 

stof 30% van EGW/ Vn* 

formaldehyde 40% van EGW/ Vn* 

  

  = aantal deelmetingen, EGW is emissiegrenswaarde. 

De meetonzekerheid voor de bepaling van formaldehyde bedraagt geschat 30% bij een 

95% betrouwbaarheidsinterval. 

  
5,2 _ Toetsing van de meetwaarden aan de emissie-eisen 

In tabel 5.2.1 wordt de toetsingswaarde (gemeten concentratie gecorrigeerd voor de 

meetonzekerheid) van de drie deelmetingen vergeleken met de emissie-eis gesteld in het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

Tabel 5.2.1: Toetsing aan emissie-eis Activiteitenbesluit Milieubeheer, d.d. 29 juni 2022 
  

   
  

  

bron component | eenheid | toetsingswaarde | _ emissie- toetsingsresultaat 

doekenfilter stof mg/mo? <13 5 voldoet 

droger 1 stof mg/mo? 40 5 voldoet niet               
  

In tabel 5.2.2 wordt de gemiddeld gemeten concentratie uit een enkelvoudige meting 

(gecorrigeerd voor de meetonzekerheid) vergeleken met de emissie-eis gesteld in het 

Activiteitenbesluit Milieubeheer. 

Tabel 5.2.2: Vergelijking stofresultaat aan emissie-eisen Activiteitenbesluit Milieubeheer, d.d. 29 juni 2022. 
  

bron component | eenheid | toetsingswaarde | emissie-eis vergelijking   

              
droger 2 stof mg/mo? 9 5 hoger   

In tabel 5.2.3 wordt de toetsingswaarde van de drie deelmetingen vergeleken met de 

grensmassastroom gesteld in het Activiteitenbesluit. Indien de GMS te boven gaat is de 

concentratie-eis van toepassing. 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Tabel 5.2.3: Toetsing emissies formaldehyde aan de emissie-eis Activiteitenbesluit Milieubeheer, d.d. 29 juni 

2022. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                

bron klasse eenheid | toetsingswaarde | emis | toetsings 

sie- | resultaat 

eis 

doekenfilter /uur s2 25 | powen 9 í cMs* 

vracht 

boven 

droger 1 klasse MVP 2 g/uur 54 25 ” 

(formaldehyde) MS 

doekenfilter mo/ms 0,27 1 | voldoet 

concentratie voldoet 

droger 1 mg/ma? 13 1 e 

  

* indien de som van alle massastromen van alle puntbronnen binnen een inrichting hoger is dan de 

grensmassastroom (GMS) dan is de emissieconcentratie-eis op individuele bronnen van toepassing. 

In tabel 5.2.4 wordt gezien het aantal uitgevoerde deelmetingen een vergelijking gemaakt 

uitgaande van de gemiddeld gemeten concentraties (gecorrigeerd voor de meetonzekerheid) 

met de emissie-eis gesteld in het Activiteitenbesluit. 

Tabel 5.2.4: Vergelijking emissies formaldehyde aan de emissie-eis Activiteitenbesluit Milieubeheer, d.d. 29 juní 

2022. 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                

bron klasse eenheid [ toetsingswaarde [ emis [ toetsings 

resultaat 

droger 2 Ù 39 25 | Doen r uur 

g 9 , Gmss 

vracht 

klasse MVP 2 boven 

gaswasser | (formaldehyde) g/uur 107 25 | cus* 

droger 2 mg/mo? 0,9 1 lager 
concentratie 

gaswasser mg/mo? 3,3 1 hoger   

* indien de om van alle massastromen van alle puntbronnen binnen een inrichting hoger is dan de 

grensmassastroom (GMS) dan is de emissieconcentratie-eis op individuele bronnen van toepassing. 

6. Verspreidingsberekening 

Op 01-07-2019 is voor formaldehyde de stofclassificatie MVP2 (Activiteitenregeling, bijlage 

12a) aangepast en valt formaldehyde n de categorie ZZS-stoffen en geldt (volgens afdeling 

2,3 uit het Activiteitenbesluit) voor de uitstoot van formaldehyde een strenge eis van 1,0 

mg/Nm?. Op leefniveau geldt conform bijlage 13 van de Activiteitenregeling een Maximaal 

Toelaatbare Risiconiveau (MTR) van 10 ug/m? als jaargemiddelde. 

Om de bijdrage op leefniveau te kunnen vaststellen is met behulp van Geomilieu versie 

V2022.21 een verspreidingsberekening uitgevoerd op basis van de gemeten (niet 

gecorrigeerde) concentraties formaldehyde. Als toetsjaar is uitgegaan van 2021. Voor 

formaldehyde zijn geen achtergrondconcentraties bekend. 
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Voor de emissie van formaldehyde en de afgasparameters wordt gebruik gemaakt van de 

meetgegevens, zoals die tijdens de metingen zijn vastgesteld. Er wordt gerekend uitgaande 

een gemiddelde concentratie van het aantal deelmetingen. 

Voor de verspreidingsberekening is ‘worst case’ uitgegaan van een productietijd van 8.760 

uur per jaar. Bij de invoer van de bronkarakteristieken is uitgegaan van gebouwinvloed. De 

invoergegevens van de verspreidingsberekening en de resultaten van de 

verspreidingsberekening zijn weergegeven in bijlage 6. 

Uit de resultaten van deze berekening blijkt, dat de concentratie contour van 10 ug/m? als 

jaargemiddelde niet aanwezig is. De jaargemiddelde concentratie formaldehyde op leefniveau 

buiten de terreingrens is lager dan 1 ug/m3. Dit betekent dat er niet een direct gevaar is voor 

de leefomgeving. 

7. Conclusie 

Team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op 29 juni 2022 

emissiemetingen uitgevoerd aan het afgas van het doekenfilter, gaswasser en 2 uitlaten van 

de droger bij IceBear te Steenwijk. De metingen hebben betrekking tot stof en formaldehyde. 

De metingen op 29 juni 2022 zijn uitgevoerd tijdens bedrijfsomstandigheden, waarbij op een 

kleine uitzondering na 4 tot 5 lijnen in gebruik waren. Dit is representatief voor een normale 

bedrijfsvoering. 

Doekenfilter 

Uit de resultaten van de stofmetingen in het afgas van het doekenfilter blijkt, dat er wordt 

voldaan aan de concentratie-eis voor stof. Uit de resultaten van metingen van formaldehyde 

blijkt, dat de grensmassastroom wordt overschreden waardoor de concentratie-eis van 

toepassing is. De concentratie van formaldehyde in het afgas na het doekenfilter voldoet aan 

de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit. 

Droger (uitlaat 1 

Uit de resultaten van de stofmetingen aan het afgas van de droger (uitlaat 1) blijkt, dat de 

concentratie-eis voor stof wordt overschreden. Ook de concentratie van formaldehyde in het 

afgas van de droger 1 voldoet niet aan de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit. 

Droger (uitlaat 2) 

Om proces technische redenen zijn er minder metingen uitgevoerd aan het afgas van de 

droger (uitlaat 2). Het Activiteitenbesluit stelt als eis, minimaal 3 metingen van 30 minuten. 

Er is slechts 1 deelmeting uitgevoerd. Uit vergelijking van de resultaten van deze meting aan 

het afgas van de droger (uitlaat 2) blijkt, dat de concentraties stof in het afgas boven de eis 

ligt. De concentratie van formaldehyde in het afgas van droger 2 ligt (na correctie voor de 

meetonzekerheid) onder de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit. 
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Gaswasser 

Ook aan de gaswasser zijn minder metingen uitgevoerd, dan benodigd voor toetsing aan de 

eisen uit het Activiteitenbesluit. Uit vergelijking van het gemiddelde resultaat uit 2 

deelmetingen blijkt, dat de concentratie van formaldehyde in het afgas van de gaswasser 

boven de gestelde eis uit het Activiteitenbesluit ligt. 

Uitgaande van de gemiddeld gemeten vrachten aan formaldehyde is een berekening 

uitgevoerd naar de bijdrage van formaldehyde in de leefomgeving. Uit de resultaten van deze 

verspreidingsberekening blijkt, dat de concentratie contour van 10 ug/m? als jaargemiddelde 

niet aanwezig is. De jaargemiddelde concentratie formaldehyde op leefniveau buiten de 

terreingrens is lager dan 1 ug/m?. 
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Bijlage 1: _ Beoordeling meetpunten 

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

          
  

Tabel 1a: Beoordeling meetviak doekenfilter bij IceBear te Steenwijk conform NEN-EN 15259 

beoordeling eis uit de norm voldoet 7 voldoet 

situering afgaskanaal 

onverstoorde lengte up-stream aanbeveling > 5 dH* voldoet niet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 2 dH* voldoet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 5 dH* (end of pipe) voldoet niet 

positionering afgaskanaal aanbeveling > verticaal voldoet niet 

afgaskarakteristieken 

richting gasstroom lS EO. de engEeas van voldoet 

richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H:0/5 Pa voldoet 

verhouding gassnelheden Vradd Van < 3 voldoet 

homogeniteit afgas [EN 15259] Crovers < 10% Caen of GRID-meting nvt 

configuratie van de installatie voor voldoende Bijv: voor intrede n de schoorsteen zijn er veel bochten in 

menging van de afgasstroom t.b.v. homogene _ | de afgaskanalen en er is geforceerde afzuiging door 

concentratie in het meetvlak ventilatoren 

geschiktheid meetbordes / platform en meetopeningen 

aantal meetassen voldoet 

hoek van de meetassen voldoet 

aantal mestopeningen benodigd**:3  aanwezig: 2 voldoet 

grootte van de meetopeningen aanbeveling > 2 inch voldoet 

diepte van het meetbordes t.o.v. schoorsteen _ | dH + 1,5 metert** voldoet 

hoogte meetopeningen t.0.v. meetbordes 1,2 w1,5 meter voldoet 

obstructies lanzen (bijv. door ralling) geen obstructies voldoet 

grootte van het meetbordes voldoende ruimte voldoet 

bereikbaarheid eenvoudig en veilig voldoet 

transportmogelijkheden indien bordes op hoogte | aanbeveling > lift, takel niet aanwezig 

vrije ruimte om te aanwezig voldoet 

werkomstandigheden op het bordes: 

hitte afwezig voldoet 

stof afwezig voldoet niet 

overdruk afgas afwezig voldoet 

weersinvloeden de aing OVerkapping / voldoet niet 

verlichting aanwezig voldoet niet 

x dH = hydraulische diameter = 4 maal oppervlakte meetvlak / omtrek kanaal; 

+*=  voor het gelijktijdig kunnen uitvoeren van diverse metingen; 

*** _ behalve bij 2 tegenover elkaar liggende meetopeningen. 
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Figuur 1b: Resultaten beoordeling meetvlak Doekenfilter, d.d. 29 juni 2022. 

  

  

s 1: Snelheid per traversepunt 

Icebear e Steenwijk Doekenfier 23-06-2022 

i 

‚As 1: lmperaluur per traversepunt 
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Foto 1c: Meetvlak Doekenfilter IceBear te Steenwijk, d.d. 29 juni 2022. 
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voldoet / voldoet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

beoordeling eis uit de norm verd 

sítuering afgaskanaal 

onverstoorde lengte up-stream aanbeveling > 5 dH* voldoet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 2 dH* voldoet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 5 dH* (end of pipe) voldoet niet 

positionering afgaskanaal aanbeveling 3 verticaal voldoet niet 

afgaskarakteristieken 

richting gasstroom :arl‘ïll'°"" de lengteas van voldoet 

richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H:0/ 5 Pa voldoet 

verhouding gassnelheden Vaasd Vma < 3 voldoet 

hhomogeniteit afgas [EN 15259] Craiers < 10% C. of GRID-meting DE 

  

configuratie van de installatie voor voldoende 

menging van de afgasstroom t.b.v. homogene 

concentratie in het meetvlak 

Bijv: voor intrede in de schoorsteen 

de afgaskanalen en e 

ventilatoren 

  

zijn er veel bochten in 

geforceerde afzuiging door 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

geschiktheid meetbordes / platform en meetopeningen 

aantal meetassen voldoet 

hoek van de meetassen voldoet 

aantal meetopeningen benodigd**:3 _ aanwezig: 2 voldoet 

grootte van de meetopeningen aanbeveling 3 2 inch voldoet 

diepte van het meetbordes t.0.v. schoorsteen dH + 1,5 meter*** voldoet 

hoogte meetopeningen t.0.v. meetbordes 1,2 x1,5 meter voldoet 

obstructies lanzen (bijv. door railing) geen obstructies voldoet 

grootte van het meetbordes voldoende ruimte voldoet niet 

bereikbaarheid eenvoudig en veilig voldoet niet 

  

transportmogelijkheden indien bordes op hoogte aanbeveling > lift, takel niet aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

        
vrije ruimte om te hijsen aanwezig voldoet niet 

werkomstandigheden op het bordes: 

hitte afwezig voldoet 

stof afwezig voldoet 

overdruk afgas afwezig voldoet niet 

weersinvloeden aanbeveling: overkepping / voldoer iet 

verlichting aanwezig voldoet niet 
  

+ dH = hydraulische diameter = 4 maal oppe: 

- 

rvlakte meetvlak / omtrek kanaal; 

voor het gelijktijdig kunnen uitvoeren van diverse metingen; 

behalve bij 2 tegenover elkaar liggende meetopeningen. 
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Figuur 1e: Resultaten beoordeling meetvlak Droger 1, d.d. 29 juni 2022. 
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s 2: Snelheid pertraversepunt 

Icebearte Steenwijk Droger uitlaat 129-06-2022 

° 
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traverspunten (m) 
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o 
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2 

0 
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Foto 1f: Meetvlakken Droger 1 en 2 IceBear te Steenwijk, d.d. 29 juni 2022. 
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voldoet / voldoet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

menging van de afgasstroom t.b.v. homogene 

concentratie in het meetvlak 

  

de afgaskanalen en e 

ventilatoren 

geforceerde afz! 

beoordeling eis uit de norm verd 

sítuering afgaskanaal 

onverstoorde lengte up-stream aanbeveling > 5 dH* voldoet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 2 dH* voldoet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 5 dH* (end of pipe) voldoet niet 

positionering afgaskanaal aanbeveling 3 verticaal voldoet niet 

afgaskarakteristieken 

richting gasstroom :arl‘ïll'°"" de lengteas van voldoet 

richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H:0/ 5 Pa voldoet 

verhouding gassnelheden Vaasd Vma < 3 voldoet 

hhomogeniteit afgas [EN 15259] Craiers < 10% C. of GRID-meting DE 

configuratie van de installatie voor voldoende Bijv: voor intrede in de schoorsteen zijn er veel bochten in 

  ng door 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

geschiktheid meetbordes / platform en meetopeningen 

aantal meetassen voldoet 

hoek van de meetassen voldoet 

aantal meetopeningen benodigd**:3 _ aanwezig: 2 voldoet 

grootte van de meetopeningen aanbeveling 3 2 inch voldoet 

diepte van het meetbordes t.0.v. schoorsteen dH + 1,5 meter*** voldoet 

hoogte meetopeningen t.0.v. meetbordes 1,2 x1,5 meter voldoet 

obstructies lanzen (bijv. door railing) geen obstructies voldoet 

grootte van het meetbordes voldoende ruimte voldoet niet 

bereikbaarheid eenvoudig en veilig voldoet niet 

  

transportmogelijkheden indien bordes op hoogte aanbeveling > lift, takel niet aanwezig 

  

  

  

  

  

  

  

        
vrije ruimte om te hijsen aanwezig voldoet niet 

werkomstandigheden op het bordes: 

hitte afwezig voldoet 

stof afwezig voldoet 

overdruk afgas afwezig voldoet niet 

weersinvloeden aanbeveling: overkepping / voldoer iet 

verlichting aanwezig voldoet niet 
  

+ dH = hydraulische diameter = 4 maal oppe: 

- 

rvlakte meetvlak / omtrek kanaal; 

voor het gelijktijdig kunnen uitvoeren van diverse metingen; 

behalve bij 2 tegenover elkaar liggende meetopeningen. 
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Figuur 1h: Resultaten beoordeling meetvlak Droger 2, d.d. 29 juni 2022. 
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Tabel 1j: Beoordeling meetvlak Gaswasser bij IceBear te Steenwijk conform NEN-EN 15259. 
  

voldoet / voldoet 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

beoordeling eis uit de norm verd 

sítuering afgaskanaal 

onverstoorde lengte up-stream aanbeveling > 5 dH* voldoet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 2 dH* voldoet 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 5 dH* (end of pipe) voldoet 

positionering afgaskanaal aanbeveling 3 verticaal voldoet 

afgaskarakteristieken 

richting gasstroom :arl‘ïll'°"" de lengteas van voldoet 

richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H:0/ 5 Pa voldoet 

verhouding gassnelheden Vaasd Vma < 3 voldoet 

hhomogeniteit afgas [EN 15259] Craiers < 10% C. of GRID-meting DE 

  

configuratie van de installatie voor voldoende 

menging van de afgasstroom t.b.v. homogene 

concentratie in het meetvlak 

Bijv: voor intrede in de schoorsteen 

de afgaskanalen en e 

ventilatoren 

  

zijn er veel bochten in 

geforceerde afzuiging door 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

geschiktheid meetbordes / platform en meetopeningen 

aantal meetassen voldoet 

hoek van de meetassen voldoet 

aantal meetopeningen benodigd*=:3 _ aanwezig: 2 voldoet 

grootte van de meetopeningen aanbeveling > 2 inch voldoet 

diepte van het meetbordes t.0.v. schoorsteen dH + 1,5 meter*** voldoet 

hoogte meetopeningen t.0.v. meetbordes 1,2 w1,5 meter voldoet 

obstructies lanzen (bijv. door railing) geen obstructies voldoet 

grootte van het meetbordes voldoende ruimte voldoet niet 

bereikbaarheid eenvoudig en veilig voldoet niet 

transportmogelijkheden indien bordes op hoogte | aanbeveling > lft, takel hoogwerker 

vrije ruimte om te hijsen aanwezig nvt 

werkomstandigheden op het bordes: 

hitte afwezig voldoet 

stof afwezig voldoet 

overdruk afgas afwezig voldoet 

weersinvloeden ÎZËË‘:Â‘::Ê overkapping / voldoet niet 

verlichting aanwezig voldoet niet   

+ dH = hydraulische diameter = 4 maal oppe: 

- 

rvlakte meetvlak / omtrek kanaal; 

voor het gelijktijdig kunnen uitvoeren van diverse metingen; 

behalve bij 2 tegenover elkaar liggende meetopeningen. 
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Figuur 1k: Resultaten beoordeling meetvlak Gaswasser, d.d. 29 juni 2022. 
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Foto 1L: Meetvlak Gaswasser IceBear te Steenwijk, d.d. 29 juni2022. 
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Bijkgestofmeting _ Tcebear te Steenwijk 

Doekentker 

Apparatuur: 

Pam 
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Vemamitgteaar B4 

em eent T B 

Verwarming itere 

Veramingsregelaar® 

Istektemo. Aearr .. 

“ oukstack paatsing e 

07 september 2022 

rapportnr. EM-22-34 

  

aemsen: 

etig 

Gm 

stontie 

dr meting 

Mestresutaten: 

nozzie 

soknetiek overal 

gasmenster volume (Goorgezogen volame) 

gemiddelde gasmetenemperuur 

gasmonstenelume, doog Bij UC, 101,3 492 

stofaangst 

stofeoncentraie n otgas 

toersing (95% 8.) 

vraet n afoae 

toetsing (95%8.1) 

Gometer am 

oppervik kanzat 

SEtiechedsk enaal 

gemiddelde rokgassnelheie 

tempertuur 

voengchake 

rookgasdicntheis 

besrifsdeniet 

debiet (101,3 K 0° C, droog) 

Mestviakbeoordeing 

onverstoorde engte úo-stream 

onverstoordelengte dowenstream 

anverstoorde lengte dovn-stream 

iing 

ieing gasstroom 

Gmamsde dnik 

vermoucing gassneinecen 

Bemonsterde traversepunten 

a T p 908 o 

as 2o 0 o 

  

29:jun22 204022 
temen] 1315 13:56 

e 00:30 o0:30 
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oo j 

Dmì 11 

em 36555 

Tm 36898 

PA 
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o2 5%a 
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oo 107 

3 

29022 

1836 
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SS vusr 
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01 Veldblanco 
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e 
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Bijagestofmeting _ Tcsbear e Steenwijk 

Droger uklaat 2 

Apparatuur: 

Pam 

vomp 176 

Thermokoppel 312 

Temperat wropnemer 176 

Drukmerer 178 

Pastouis PoN3t2 

zuwstotmontor 

Datalegger mes 
Vermormde sonde 312 

Vervarmngstegelaar z 
Isteltemo. sonde e 

Verwarming itere 

Veramingsregelaar® 

Istektemo. Aearr .. 

“ oukstack paatsing e 

aemsen: 

etig 

Gm 

stontie 

dr meting 

Mestresuiaten: 

nozzie 

soknetiek overal 

gasmenster volume (Goorgezogen volame) 

gemiddelde gasmetenemperuur 

gasmonstenelume, doog Bij UC, 101,3 492 

stofaangst 

stofeoncentraie n otgas 

toersing (95% 8.) 

vraet n afoae 

toetsing (95%8.1) 

Gometer am 

oppervik kanzat 

SEtiechedsk enaal 

gemiddelde rokgassnelheic 

temperstuer 

voengchakte 

ookgasdientneis 

besrifsdeniet 

debiet (101,3 K 0° C, droog) 

Mestviakbeoordeing 

onversteorge engte úo-stream 

onverstoordelengte downstream 

anverstoorde lengte dovn-stream 

iing 

ieing gasstroom 

Gmamsde dnik 

vermoucing gassneinecen 

Bemonsterde traversepunten 

a T put 908 o 

as 2o 0 o2 

29022 

temen] 1539 

e 00:30 

Qe 

) 30 uur 

Tmen] 7 
e 7 

tm tes 

Pl a 

Tm 052 

Imsl 550 

Imgf) 1045 

(mgfm’) 587 
o 32 

Taraur 260 

tm 125 

tm 123 

l j 

Ims 9 

ra 719 

o H 

Dm} 10 

Tm 31893 

Tm 30988 

PA 

San 

Zian 

2 5 GW inden ceng f ppe 

geen negatieue uertsneiheden 

ZIS oom de lengteas van tanaal 

o2 5%a 

Vosd n 53 

o 147 

oo 107 

Veldblanco 

93 

voldoet 

Vaoer 

Voldoet 

voldoet iet (@res 25 @} 

veleoet 

voldoet 
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Bijage Impigner Icebear te Steenwijk 
Doekenfiter 

Apparatuur: 

PGMM 

Temperatuuropnemer 528 

Drukmeter 204 

Pomp 333 

‘Themokoppel 449 J 450 / 269 

Barometer 387 
Pitotbuis 269 

Verwarmde sonde 27 titaan 

Insteltemp. sonde . 

Verwarmingsregelaar 

Verwarmó outstack fiter instack _ titaan 

Insteltemp. fiter o °c 

Verwarmingsregelaar 

Algemeen; 

meting 1 2 3 

datum 29-jun-22 29-jun-22 29-Jun-22 

starttijd mm 12:13 13:31 

cuur meting Cnzmm] 00:30 00:30 

monstercode DF3A D3B DF4A DFa8 DFSA DFS8 

lektest UWmin] ° 0 ° 

coorslag t - - - 

Mestresutaten: 

gasmonster volume 

droog bij 0°C, 101,3 KPa mì 0135 0134 0132 

Analyseconcentratie O teimpinger(s) _ [mg/I] 03 02 02 

Hoeveelheid vloeistof 1e impinger(s) tm 282,5 2462 2767 

Analyseconcentratie 0 doorslag tmg/ <01 o <o1 

Hoeveelheid vioeistof doorslag tm 85,5 128 137 

concentratie Impigner bij actueel O2 [mg/mo*] 0,546 0,440 0,504 

toetsingswaarde tmgtmo] 0,382 0,308 0353 

vrecht tgfuur 566 457 523 

toetsingswaarde Tgtuur 40,6 327 375 

Afgasgegevens: 

ciameter kanaal tm] vierkant / rechthoekig 

oppervlak kanaal m} 228 

statischedruk kanaal (Pal -84,0 

gemiddelde rookgassnelheid tmsl] 14,4 

tempertuur ca 32 

vochtgehalte Ooví 18 

rookgasdichtheid Ikg/m"] 11 

bedrijfsdebiet tmJuur 118536 

debiet (101,3 kPa, 0° C, droog) Tnouur] 103724 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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siage impigner 

Appaatuur: 

pm 

Temperatuuropnemer 527 

Orkmeter 302 

Pomp 5778 

Thermokoppel 308 /448/272 

earometer 356 
Protbus 272 

Verwarmde sonde 312 ttoan 

steitemp. sonde s c 

Verwammingsregelaar 268 
Verwarma outstack fiter Instack  ttaan 

steitemp. Aiter o c 

Verwamingsregeiaar 

Aemeen: 

eting 1 2 3 verdanco 

dotum 29-jun-22 29-jun-22 29.jun-22 
starijd tm 13115 13:56 1436 

cuwr meting Om 030 c0:z0 00:30 

onstercode raans aB TAA 4B ns 

tektest Umin) 0 ° ° ° 

doorslag 6} . . 

Mestresutaten: 

gasmonster volume 

Groog bij D° 101,3kPa tm 12 0,10 0442 veldblonce 

Analyseconcerkratie Oleimpingers) _ (mg/l} 07 08 07 <o1 

Hoeveelheid Woeistof Leïmpingerls) _ [mi] 279 2497 2967 225 

Analyseconcerkratie O doorslag Tmgft] <o% o 01 <01 
Hoevelheld Woelstof dorslag tm 1413 8 177 1056 

concentratie Imolgnerbijagueel 02 _ [mg/me’] 1497 1516 1402 <005 

toetsingswaarde Tmg/mo'] 1048 1061 0981 

rocht u 552 9 517 

toetsingswaarde totun 396 01 374 

Agaseevens: 

dameter kanaat t 125 

oppenviak kanaal t' 123 

statischedrk Kanaal tel 175 

gemiddelde rookgassnelneid tvs] 103 

temperstuur ca 15 

voctgehaite cowa 15 

rookgasdichtheid Lfm 11 

bedrijfsdebiet Tm 45555 

debiet (101,3 KPo, ° C croog) Trohaur] 36808 
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siage impigner 

Appaatuur: 

pm 

Temperatuuropnemer 527 

Orkmeter 302 

Pomp 5778 

Thermokoppel 308 /448/272 

earometer 356 
Protbus 272 

Verwarmde sonde 312 ttaan 

steitemp. sonde w c 

Verwammingsregelaar 268 
Verwarma outstack fiter Instack  ttaan 

steitemp. Aiter o c 

Verwamingsregeiaar 

Aemeen: 

eting 1 verdanco 

dotum 29-jun-22 
starijd tm 15:39 

cuwr meting Om 00:30 

onstercode TSAB ns 

tektest Umin) 0 ° 

doorslag 6} 

Mestresutaten: 

gasmonster volume 

Groog bij D° 101,3kPa m 01 veldblonce 

Analyseconcerkratie Oleimpingers) _ (mg/l} 05 o 

Hoeveelheid Woeistof Leïmpingerls) _ [mi] 1645 225 

Analyseconcerkratie O doorslag Tmgft] o o 
Hoevelheld Woelstof dorslag tm 1614 1056 

concentratie Imolgnerbijagueel 02 _ [mg/me’] 1267 006 

toetsingswaarde Tmg/mo'] 0887 

rocht u 93 

toetsingswaarde totun 2382 

Agaseevens: 

dameter kanaat t 125 

oppenviak kanaal t' 123 

statischedrk Kanaal a} 20 

gemiddelde rookgassnelneid tvs] 95 

temperstuur ca 79 

voctgehaite oewa 2 

rookgasdichtheid Lfm 10 

bedrijfsdebiet Tm 1893 

debiet (101,3 KPo, ° C croog) Trohaur] 20088 
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sijage 1mplgner Jeebear te Steenwijk 
Gaswasser 

Apparatuur: 

pamt 

Temperatuuropnemer 527 

Orkmeter 302 

Pomp 33 

Thermokoppel 308 / 448269 

Barometer 356 
Pitobuis 269 

Verwarmde sonde ° 

Insteltermp. sonde *. 

Ventarmingsregelaar 

Verwarmd outstack lter ° 

steitemp. fiter o c 

Verwarmingsregelaar 

Aemeen: 

meting 1 2 3 veldblanco 

datum 29-Juw22 2-un22 

startije Cmm} 14:50 1523 

duur meting Cncme] 00:30 oo0:30 

monstercode GW3A GW38 Gwaa Gwas s 

tektest Urin] ° ° ° 

doorslag e 17 23 

Meetresutaten: 

gasmonster volume 

droog bij 0° 101,3 kPa tm 0337 0437 veldblanco 

Analyseconcentratie Oteimpinger(s) _ (m} 16 18 01 

Hoeveelheid Woeistof teimpingerls) _ {mi] 225 217 1995 

Analyseconcentratie 0 doorslag (m} o 01 DA 

Hoeveelheld Woeistof doorslag tm 799 “3 660 

concentratie Impignerbjaqueel 02 _ mg/me’] 3473 3660 0073 

toersingswaarde tmg/me’] 243 2562 

vracht aa 1042 109,8 

toetsingswaarde (gaur) 747 787 

Afgasgegevens: 

diameter kanaal tm 08 

opperviak kanaal tm 050 

staischedruk Kanaal e 2030 

gemiddeide rookgassneiheid (ms] 184 

temperatuur Ca 237 

voohtgenate oW 24 

rookgasdientheid gm 12 

bedrijfsgebiet Tm aur] 33286 
Geiet (101,3 KPa, 0° C, croog) Tmfuur) 20096 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Bijlage 3: _ Meetmethoden 

Meetmethode stof 

Voor de bepaling van de concentratie aan stof wordt op een aantal punten die representatief 

zijn voor het afgaskanaal, gedurende een vastgestelde tijd een deelstroom van het afgas 

aangezogen door een geconditioneerd filter met dezelfde snelheid als het afgas. De opstelling 

die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

©® 

13 » 

    

      

Atgas 

Waarin: 

1 temperatuurmeting 6 sonde met titanen binnenleiding 

2 pitot-buis 7 condensopvangvat (optionee!) 

3 drukverschilmeter 8 pot met silicagel 

4 nozzie 9 regeleenheid met pomp en 

5 filter (evt. filter extern geplaatst) gasvolumemeter 

De aangezogen deelstroom van het afgas wordt door een filter geleid. Uit de afgevangen 

hoeveelheid stof en de hoeveelheid aangezogen afgas kan de stofconcentratie worden 

bepaald. Uit de stofconcentratie en de hoofdvolumestroom kan vervolgens de stofvracht 

worden bepaald. De meetmethode is gebaseerd op de gravimetrische bepaling van de 

stofconcentratie en stofvracht in gaskanalen beschreven conform de NEN-ISO 9096 en NEN- 

EN 13284-1. De gevolgde werkwijze is vastgelegd in het interne werkvoorschrift: WVM-002. 
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Meetmethode stof 

Voor de bepaling van de concentratie aan stof wordt op een aantal punten die representatief 

zijn voor het afgaskanaal, gedurende een vastgestelde tijd een deelstroom van het afgas 

aangezogen door een geconditioneerd filter met dezelfde snelheid als het afgas. De opstelling 

die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch weergegeven in onderstaande figuur. 

© 

— ® 

  

    

    
  

‘ s 

° 

T 7 3 

Atgas 

Waarin: 

1 temperatuurmeting 6 sonde met titanen binnenleiding 

2 pitot-buis 7 condensopvangvat (optioneel) 

3 drukverschilmeter 8 pot met silicagel 

4 nozzle 9 regeleenheid met pomp en 

s out-stack verwarmd filter gasvolumemeter 

De aangezogen deelstroom van het afgas wordt door een out-stack verwarmd filter (1509C) 

geleid. Uit de afgevangen hoeveelheid stof en de hoeveelheid aangezogen afgas kan de 

stofconcentratie worden bepaald. Uit de stofconcentratie en de hoofdvolumestroom kan 

vervolgens de stofvracht worden bepaald. De meetmethode is gebaseerd op de 

gravimetrische bepaling van de stofconcentratie en stofvracht in gaskanalen beschreven 

conform de NEN-0ISO 9096/ NEN-EN 13284-1. De gevolgde werkwijze is vastgelegd in het 

interne werkvoorschrift: WVM-002. 
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Meetmethode gasvormige formaldehyde 

Voor het bepalen van de concentratie aan gasvormige formaldehyde wordt op een aantal 

punten die representatief zijn voor het afgaskanaal, gedurende een vastgestelde tijd een 

deelstroom van het afgas aangezogen met bekend volume door eventueel een (optioneel) 

geconditioneerd filter, een serie absorptie-vaten met gedemineraliseerd water en een vat met 

silicagel. De opstelling die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch weergegeven 

in onderstaande figuur. 

  

| Q EE 
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»       

  
7 78 

Algas 

Waarin: 

1 : thermometer/hygrometer 6 : optie: verwarmde sonde met titanen 

binnenleiding 

2 : pitot-buis 7 : impinger met demiwater 

3 : manometer 8 : impinger met silicagel 

4 : nozzle 9 : pomp-unit met gasvolumemeter 

s : filter 

De inhoud van de absorptievaten wordt geanalyseerd door een door RvA (of gelijkwaardig) 

geaccrediteerd laboratorium. Uit de analyseresultaten van het laboratorium en het volume 

doorgeleid droog afgas kan de concentratie en de vracht van formaldehyde worden bepaald. 

De methode is in overeenstemming met de werkwijze uit het normvoorschrift NVN CEN/TS 

17638 en gelijkwaardig aan de NEN-EN 1911 (HCI). 
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Meetmethode debiet en afgasparameters 

Voor de bepaling van het debiet in een afgaskanaal wordt op een aantal punten, die 

representatief zijn voor het doorsnede-oppervlak van het afgaskanaal, een drukverschilmeting 

uitgevoerd. De drukverschilmeting wordt uitgevoerd met behulp van een pitotbuis. De 

dichtheid van het afgas wordt berekend uit de samenstelling, absolute temperatuur en -druk 

en het vochtgehalte van het afgas. Uit de gemeten drukverschillen en de afgasdichtheid wordt 

de lokale snelheid van het afgas berekend. Uit het gemiddelde van de berekende 

afgassnelheden per meetpunt en het oppervlak van het afgaskanaal wordt het afgasdebiet 

berekend. 

De temperatuur van het afgas wordt vastgesteld met behulp van een thermokoppel en een 

uitleesunit. 

Het vochtgehalte wordt op een van de volgende wijze bepaald: 

- de natte- en droge- bol temperatuursmeting (set van thermokoppels één met en één 

zonder (schone witte) katoenen kous), volgens NEN-EN 14790, zie bijlage 3 van WVM- 

001; 

- de gravimetrische methode conform NEN-EN 14790. 

De opstelling die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch weergegeven in 

onderstaande figuur. 

  

Waarin: 

1 temperatuurmeter 

2 thermokoppel 

3 thermokoppel met 

kous 

4 pitotbuis 

5 drukmeter 

4 

Ngas 

Voor de bepaling van de afgassnelheid geldt een minimum drukverschil [AP] van 5 Pa, 

gemeten met een pitot- of prandt|buis. De meetmethode is conform de NEN-EN-ISO 16911-1. 

De gevolgde werkwijze is vastgelegd in het interne werkvoorschrift: WVM-001. 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
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Bijlage 4: _ Analyseresultaten 

AL-West BV. d@ AGROLAB *" 

AL WOSL B w v eretse 

Tel nS1(OJS70 788110 Your labs. Your service. 

SM OB wesL AL wirw awest t 

  

Datum 06.07.2022 

rezerr (geanonimiseerd)

Opdrachtn. _ 1171876 

> NALYSERAPPORT 

Opdracht 1171876 Gas/Lucht 

35007083 Omgevingsdienst Regio Amhem 

EM-22-34 2022-Advies-TMA112 

20622 

Opdrachtgever 
N 

| heer, mevrouw, 

Hierbij zenden wij u de resuitaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 

< Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Eventuele bijagen zijn onderdeel van het rapport. 

Aleen niet gpaoredteerde enlof uibestade parameters zn gemarkeerd. 
Let op: alleen de algemene voorwaarden van AL-West gedeponeerd bij de KvK te Deventer, zijn van toepassing. 

Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met 

klantenservice. 

 Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn 

Met vriendelike groet, 

| 

H ? 

= 
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

nvlmln uitgevoerd doo AL-West BV zin geaoredteerd vagens EN ISOAEC 1702520 
ZE r 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

SE 
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Monster beschrjving Honstememe Monstemamepunt 

EM2234:F1A 29062022 

E2234:F18 20062022 

EM-2234:F2A 22062022 

1 EM22M:F28 2062022 

EM-22-34: F3A 29062022 

Eenneid 406852 406879 406880 06B 406882 

Klassiek Chemische Analyses 

Eermaldenyde (mpinger, <0,05 005 068 <0,05 085 } 
  

Parameters uigevoerd door AL West BV zin geaccredieend voigens EN SOIEC 17025201 Allen rielgescomdieerde eno! ibestede parameters zij gemarkeerd met et syr 
  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

N 

N 

MAE 
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168 7418 B Deventer, Be Nethetande 

EI TET 

(O w Your labs. Your service, 

  

Opdracht 1171876 Gas/Lucht 

    
  

  

  

Parameters Ulgevoerd doo AL AVest BV zin geaccredieend volgens EN ISONEC 17252017.Alen rietgeacomdteerde eno! utbestade parameters zin gemarkeend met ht symiol” Bess1an6 

N 

N 

MA 

  

i | (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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Your labs, Your service, 

  

    

  
  

  

Paameters Ulgewoerd daa AL West BV zin gesccredneend vagens EN ISOIEC 1709252017 Alen rietgescoedieerds enof utbestede e 

EE r 

E 

BEL 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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406894  40GB9S 4OGBDE 206897 

EO EI eO eO 

024 <0,05 16 010 ] 

B svans 

e Ï ‘ì 
M [@ 

— , 

k 
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(geanonimiseerd)
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AL-WestB.V. Ê AGROLAB °2 

TE 131(0)570 788110 

T SNOSTO T1 o Your labs. Your service, 

  

Opdracht 1171876 Gas/Lucht 

  

  

  

  

Paraneters uigevoerd door AL West BV zin geacrredieend volgens EN ISOIEC 170252017. Alen ietgescomdieerde eno! utbestede parameters z gemarkeend met ht symoot *} 
& 

TEA 

MAL IE 
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Bijlage 6: _ Verspreidingsberekening 

Tabel 6.1: Invoergegevens/ Omgevingsparameters, geldende voor IceBear te Steenwijk. 
  

  

  

  

  

        

applicatie computerprogramma STACKS+ VERSIE 2022.1 

release datum Release 2022-05-03 

versie PreSRM tool 22.010 

datum berekening starttijd berekening (datum/tijd) 06--09-2022 12:22 

receptorpunten (rijksdriehoek) totaal aantal receptorpunten 1.296 

regematig grid onbekend 

aantal gridpunten horizontaal nvt 

aantal gridpunten vertikaal nvt 

meest westelijke punt (X-coord.) 202.250 

meest oostelijke punt (X-coord.) 204.000 

meest zuidelijke punt (Y-coord.) 532.750 

meest noordelijke punt (Y-coord.) 534.500 

naam receptorpunten bestand points.dat 

receptorhoogte (m} 1.50 

meteorologie meteo-dataset uit PreSRM 

begindatum en tijdstip 2021111 

einddatum en tijdstip 2021123124 

X-coordinaat (m) 202.682 

Y-coordinaat (m) 533.629 

monte-carlo percentage (%) 100.0 

terreinruwheid ruwheidslengte (m) 0.36 

bron ruwheidslengte PreSRM (ja/nee)  |ja 

ruwheidslengte bepaald in gebied 

X-coord. links onder 201.000 

Y-coord. links onder 532.000 

X-coord. rechts boven 204.000 

Y-coord. rechts boven 535.000 

stofgegevens ‘component inert 

toetsjaar 2021 

ozon correctie (ja/nee) nvt 

percentielen berekend (ja/nee) nee 

middelingstijd percentielen (uur) nvt 

depositie berekend nee 

eigen achtergrondconcentratie gebruikt | nee 

bronnen aantal bronnen 4 

zeezoutcorrectie (voor PM10) concentratie (ug/m3) nvt 

overschrijdingsdagen nvt   
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Figuur B6.1: Concentratiecontouren formaldehyde. 
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STACKS+ VERSIE 2022.1 

Release 2022-05-03 

  

runidentificatie DGMR rekenbestand-BaP-2021 

Stof-identificatie: inert 

start datum/tijd: 6-9-2022 12:22:41 

datumytijd journaal bestand: 6-9-2022 12:   

BEREKENINGRESULTATEN 

Geen percentielen berekend 

Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 

De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo) is bepaald : 202682 533629 

Alleen bron(nen)-bijdragen berekend! 

Doorgerekende (meteo)periode 

Start datum/tijd: 1-1-2021 1:00 h 

Eind datum;tijd: 31-12-2021 24:00 h 

Historische berekeningen: 2021 

Aantal berekenings-uren 8760 

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is : 8760 

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

metcoordinaten: 202682 533629 

gem. windsnelheid, neerslagsom 

sektor(van-tot) uren % wsneerslag(mm) __ BaP windstil 

1 (-15-15): 565.0 64 34 35.35 

2 (15-45): 6470 7.4 33 2875 

3(45-75): 7950 9.1 37 2835 

4 (75-105): 422.0 48 29 20.65 

5 (105-135): 296.0 3.4 2.5 3845 

6 (135-165): 534.0 61 3.5 50.65 
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7 (165-195): 1053.0 12.0 3.9 11585 0 

8 (195-225): 1200.0 13.7 47 17290 0 

9 (225-255): 931.0 10.6 5.1 184.75 0 

10 (255-285): 868.0 9.9 41 8215 0 

11 (285-315): 7670 88 36 10425 0 

12 (315-345): 682.0 7.8 3.3 39.90 0 

gemiddeld/som: _ 0.0 3.9 902.00 

  
: 520 

Bodemvochtigheid-index: _ 1.00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient): _ 0.20 

Geen percentielen berekend 

Aantal receptorpunten 10 

Terreinruwheid receptor gebied [m]: 0.3600 

Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (zO-displacement) : _ 0.0 

Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m]: _ 1.5 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]: _ 0.02428 

hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: _ 0.03122 

Hoogste uurwaarde concentratiein tijdreeks: _ 2.27992 

Coordinaten (x,y): _ 203400, _ 534400 

Datum/tijd (yy,mm,dd‚hh): 2021, 12, 15, 24    

Aantal bronnen 24 

oo Brongegevens van bron 1 

** BRON PLUS GEBOUW ** 1, [Schoorsteen 1] "Droger 2, formaldehyde" 

  

  

X-positie van de bron [m] 202796 

Y-positie van de bron [m]: 533556 

langste zijde gebouw _ [m]: _ 60.9 

kortste zijde gebouw _ [m]: _ 40.4 

Hoogte van het gebouw [m]: _ 13.5 

Orientatie gebouw [graden] : 0.5 

x_coordinaat van gebouw [m]: 202785 

y_coordinaat van gebouw [m]: 533572 

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: _ 20.0 

Inw, schoorsteendiameter (top): 1.25 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.35 

Gem. volumefux over bedrijfsuren _ (Nm3/s) : 8.98515 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 9.46860 

Temperatuur rookgassen (K) : 353.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.843 

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

Aantal bedrijfsuren: 8760 

  

07 september 2022 

rapportnr. EM-22-34 

  

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 



Omgevingsdienst 

Regio Arnhem 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000010910 

gemiddelde emissie over alle uren: _ (kg/s) 0.000010910 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000010910 over alle uren ( 8760) 

e Brongegevens van bron : 2 

** BRON PLUS GEBOUW ** 2, [Schoorsteen 2] "Droger 1, formaldehyde" 

  

X-positie van de bron [m]: 202799 

Y-positie van de bron [m]: 533558 

langstezijde gebouw _ [m]: _ 60.9 

kortste zijde gebouw _[m]: _ 40.4 

Hoogte van het gebouw [m]: _ 13.5 

Orientatie gebouw [graden] : 0.5 

x_Coordinaat van gebouw [m]: 202785 

y_coordinaat van gebouw [m]: 533572 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: _ 20.0 

Inw. schoorsteendiameter (top): 125 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.35 

Gem. volumefiux over bedrijfsuren _ (Nm3/s) : 10.73502 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 10.22161 

Temperatuur rookgassen (K) : 319.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.504 

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

Aantal bedrijfsuren: 8760 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000015080 

gemiddelde emissie over alle uren: _ (kg/s) 0.000015080 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: _0.000025990 over alle uren ( 8760) 

  

k Brongegevens van bron : 3 

*= BRON PLUS GEBOUW ** 3, [Schoorsteen 13] "gaswasser, formaldehyde" 

  

X-positie van de bron [m]: 202789 

Y-positie van de bron [m]: 533605 

langste zijde gebouw _ [m 60.9 

kortste zijde gebouw _ [m]: _ 40.4 

Hoogte van het gebouw [m]: _ 13.5 

Orientatie gebouw [graden] : 0.5 

x_coordinaat van gebouw [m]: 202785 

y_coordinaat van gebouw [m]: 533572 

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: _14.0 

Inw. schoorsteendiameter (top) 0.80 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 0.90 

Gem. volumeflux over bedrijfsuren _ (Nm3/s) : 8.53928 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 18.48408 

Temperatuur rookgassen (K) : 297.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.141 
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**Warmte emissie voor deze bron constante - ingelezen - waarde** 

Aantal bedrijfsuren: 8760 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000029720 

gemiddelde emissie over alle uren: _ (kg/s) 0.000029720 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: _0.000055710 over alle uren ( 8760) 

t Brongegevens van bron : 4 

** BRON PLUS GEBOUW ** 4, [Schoorsteen 14] "doekenfilt, formaldehyde" 

  

X-positie van de bron [m]: 202797 

Y-positie van de bron [m]: 533625 

langste zijde gebouw _ [m]: _ 60.9 

kortste zijde gebouw _ [m]: _ 40.4 

Hoogte van het gebouw [m]: _ 13.5 

Orientatie gebouw [graden] : 0.5 

x_coordinaat van gebouw [m]: 202785 

y_coordinaat van gebouw [m]: 533572 

schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: _ 8.0 

Inw, schoorsteendiameter (top): 1.50 

Uitw. schoorsteendiameter (top): 1.60 

Gem. volumefux over bedrijfsuren _ (Nm3/s) : 29.33186 

Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 18.42227 

Temperatuur rookgassen (K) : 303.00 

Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) 0.779 

*=Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp** 

Aantal bedrijfsuren: 8760 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000014310 

gemiddelde emissie over alle uren: _ (kg/s) 0.000014310 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: _0.000070020 over alle uren ( 8760) 

  

lijst met receptorpunt die ergens een bronafstand van nul gaven: 
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