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Datum advies : 28-06-2019     Volgnummer ADV-19-111H 

Zaaknummer : n.v.t. 

Uw kenmerk :  

Betreft : Overzicht emissies van de 4 provinciale inrichtingen uit het 

kankerclusteronderzoek in Eefde. 

Locatie : Zutphen, de Mars 

Contactpersoon : Frank te Pas 

Telefoonnummer : 026-3771670 

Bijlage :  

 

Inleiding 

Het team meten en advies heeft op verzoek van provincie Gelderland (en de toezichthouders van 

de ODA en ODRN) emissiemetingen uitgevoerd bij een drietal bedrijven, die in beeld zijn bij het 

kankerclusteronderzoek in Eefde. Tevens zijn uitgaande van de vastgestelde emissies 

(cumulatief) verspreidingsberekeningen uitgevoerd voor benzeen (en de MVP2-stoffen) en 

dichloormethaan (DCM) om inzicht te krijgen in de concentraties op leefniveau in de omgeving 

van het bedrijf. 

 

De resultaten zijn vergeleken aan de wettelijke luchtkwaliteitseisen voor benzeen: 

- Wet Milieubeheer jaargemiddelde grenswaarde benzeen: 5 µg/m3; 

- Maximaal toelaatbaar risico (MTR-waarde) dichloormethaan 3.000 µg/m3 jaargemiddeld. 

 

Daarnaast is er de beleidsmatige norm voor het Verwaarloosbaar Risico (VR) voor benzeen  

van 1 µg/m3. 

Het verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 

milieukwaliteit op lange termijn. Deze norm houdt rekening met gelijktijdige blootstelling aan 

meerdere stoffen. 

 

Bevindingen/opmerkingen 

Emissiemetingen 

 

Tabel 1: Overzicht uitgevoerde onderzoeken Zutphen de Mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bedrijf emissiemetingen risicovolle-stoffen eisen vergunning/AB eisen luchtkwaliteit/MTR

RWZI nee 1)
benzeen voldoet voldoet 2)

rapport (EMJV 2018) (ADV-19-61/ADV-19-62)

GMB BioEnergie ja propylbenzeen voldoet voldoet 2)

rapport (EM-19-01 ) (ADV-19-62)

Aurubis ja benzeen voldoet voldoet 2)

rapport (EM-19-10) dioxinen en furanen (ADV-19-62)

Reomas ja dichloormethaan voldoet niet voldoet

rapport (EM-19-14) (EM-19-14)
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Toelichting per bedrijf: 

RWZI te Zutphen: bij de RWZI zijn geen emissiemetingen uitgevoerd, omdat de emissie via de 

aëratietanks moeilijk d.m.v. metingen is vast te stellen. 

Uitgegaan wordt van de opgegeven emissies aan benzeen en tolueen uit het EMJV van 2018. De 

emissie t.g.v. het beluchtingsproces in de aëratietanks bedraagt 1,5 kg/jaar benzeen en 52,0 

kg/jaar aan tolueen. ‘Worst case’ wordt in de verspreidingsberekeningen uitgegaan van een 

totale emissie van 53,5 kg/jaar aan benzeen verdeeld over de 2 aanwezige aëratietanks. 

 

GMB BioEnergie slibverwerking te Zutphen: bij de GMB zijn emissiemetingen uitgevoerd voor 

geur, stof, ammoniak en individuele koolwaterstoffen. Hierbij zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd. Benzeen of verwante componenten zijn in lage concentraties vastgesteld. 

Voor GMB BioEnergie te Zutphen wordt uitgegaan van de opgegeven emissies aan benzeen uit 

het Tauw rapport R001-1261585XTK-V02-nij-NL d.d. 15 december 2017 (GMB BioEnergie 

Zutphen, revisievergunning luchtkwaliteit en geluid). 

 

Aurubis te Zutphen: bij Aurubis zijn emissiemetingen uitgevoerd op de centrale schoorsteen (stof 

t.b.v. de emissie van zware metalen, individuele koolwaterstoffen en dioxinen en furanen) en bij 

bandgloeiovens ((stof t.b.v. de emissie van zware metalen en individuele koolwaterstoffen).  

Voor Aurubis wordt uitgegaan van de opgegeven emissies aan benzeen uit het Tauw rapport 

N001-1263971HJR-V01-hjr-NL d.d. 01 mei 2018 (Verspreiding en beoordeling benzeenemissie 

Aurubis Netherlands B.V.). De door ons gemeten emissies aan benzeen zijn van dezelfde orde 

grootte. 

 

Reomas te Zutphen: bij Reomas zijn emissiemetingen uitgevoerd op de ruimteventilatie van 

individuele koolwaterstoffen, nonylfenol, dibutylindilauraat en isocyanaten. Uit de metingen blijkt, 

dat de emissies aan dichloormethaan hoog is (ca. 0,5-1 kg/uur) en niet voldoet aan de eisen uit 

het Activiteitenbesluit. 

Voor Reomas wordt voor benzeen uitgegaan van de berekende emissie aan ZZS stoffen uit het 

rapport van Buro Blauw BL2019_9460_01-V01 d.d. 25 april 2019. Hierbij wordt aangenomen, dat 

de volledige berekende emissie aan ZZS van 278 gram/uur als benzeen wordt geëmitteerd. Uit 

de metingen blijkt overigens, dat er geen aantoonbare emissie aan benzeen is vastgesteld. 

 

Verspreidingsberekeningen en toetsing aan luchtkwaliteitseisen: 

Om de concentraties op leefniveau te berekenen zijn met behulp van Geomilieu 

(Versie 4.50) verspreidingsberekeningen uitgevoerd. De concentraties aan benzeen zijn berekend 

op de gridpunten. Als referentiejaar voor de achtergrondconcentraties is 2017 (benzeen) gekozen 

omdat de het meest recente jaar is met beschikbare achtergrondconcentraties. 

 

Bij de verspreidingsberekeningen wordt uitgegaan van de cumulatieve (emissie van alle 4 

inrichtingen samen) gemeten of aangevraagde emissies aan benzeen (waarbij de emissies aan 

tolueen zijn meegeteld als zijnde een benzeen emissie). 

Uit de resultaten van de berekening blijkt, dat de hoogste jaargemiddelde bijdrage aan benzeen 

op het industrieterrein is gelegen. De bijdrage in een woonomgeving op basis van de emissies 

van deze 4 bedrijven ligt jaargemiddeld tussen de 0,01 µg/m3 en 0,03 µg/m3. De 

achtergrondconcentraties benzeen bedraagt jaargemiddeld 0,5 µg/m3 tot 0,6 µg/m3. De emissies 
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aan benzeen (en tolueen) van deze 4 inrichtingen dragen beperkt bij aan de jaargemiddelde 

achtergrondconcentratie. 

 

Ook voor de emissie aan dichloormethaan van Reomas (opgave van Reomas dat het verbruik aan 

dichloormethaan 1.000 kg/jaar is) is een verspreidingsberekening gemaakt. Hieruit blijkt, dat de 

bijdrage van dichloormethaan op leefniveau jaargemiddeld ca. 1 µg/m3 bedraagt. 

 

Conclusies: 

Uit de resultaten blijkt, dat: 

- er sprake is van een overschrijding van de emissiegrenswaarde uit het Activiteitenbesluit 

voor de emissie van dichloormethaan van Reomas. Het advies aan toezicht is om te 

handhaven en het bedrijf actie te laten ondernemen; 

- er sprake is van emissies aan benzeen (en tolueen) bij de RWZI, GMB BioEnergie en 

Aurubis binnen de eisen van de vergunning of het Activiteitenbesluit; 

- er ‘worst case’ een beperkte bijdrage is van benzeen op leefniveau uitgaande van de 

emissies van zowel GMB BioEnergie, RWZI, Aurubis en Reomas te Zutphen; 

- de luchtkwaliteitseis voor benzeen uit de Wet Milieubeheer niet wordt overschreden; 

- de beleidsmatige norm voor het verwaarloosbaar risico voor benzeen niet wordt 

overschreden; 

- de MTR-waarde voor dichloormethaan niet wordt overschreden. 

 

Team meten en advies 

Frank te Pas 


