
Inrichting 

Condensaatverlaadstation Roodeschool 

B. Bijzondere gegevens 

1 Beschrijving van de voorgenomen verandering 

Voor de beschrijving van de verandering op het condensaatverlaadstation te Roodeschool wordt verwezen 

naar Biilage 1. 

2 Tijdstip verwezenlijKing voorgenomen verandering 

zomer 2004 

C. Ondertekening

Naam 

de hee 0.2.e 

0. Bijlagen

Bijlagen 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3

!Dat!MO"I

05-4)4-2-004 10.2. 
Omschrijving 

Beschrijving van de veranderi�g van de we.rl<.in,g van het 
condensaatverlaadstation ·te Roode5choo] 

Schematische weergave proces .. tektnïngnr. 5003-U03 

Kad.astertekening 

'2 

Deel 2 
bundel

,, 

t. 



Beschrijving van de verandering 

van de werking van (ex artikel 8.19 lid 2 Wet milieubeheeir) 

het condensaatverlaadstation te Roodeschoo] 

ten behoeve van een melding aan 

de Minister van Economische Zaken 

April 2004 
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Wm-melding Roodeschool; Bijlage 1 

1. Inleiding

Het bestaande condensaatverlaadstation van Noordgastransport B.V. (NGT) in Roodeschool (hierna te noemen 

locatie Roodeschool) is bestemd voor het ontvangen, verladen en afvoeren van aardgascondensaat (condensaat). 

De locatie is gelegen aan de Stationsstraat te Roodeschool in de gemeente Eemsmond, provincie Groningen. 

Bij beschikking van 8 augustus 1990 onder nummer 14.252,MC is een oprichtingsvergunning Hinderwet (nu Wet 

milieubeheer) verleend. Een verbeterde versie is verzonden op 19 november 1990 (ref. 90/20.286/43,MC). Verder 

is er een kennisgeving Wet geluidshinder (nu Wet milieubeheer) verricht en geaccepteerd onder nummer 

91/20.068c/40/B.12,MC. Deze kennisgeving omvat de vaststelling van de geluidszone van de locatie. 

Momenteel is een algehele revisie vergunningaanvraag voor de gehele inrichting in voorbereiding. Om de emissie 

van koolwaterstofdampen te beperken wil NGT zo spoedig mogelijk een dampverwerkingsinstallatie plaatsen. 

Vandaar dat de te melden wijziging van de locatie Roodeschool bestaat uit een nieuw te plaatsen 

dampverwerkingsinstallatie met bijbehorende dampafvoerslangen voor de aansluiting op de tankwagons. De 

beoogde verandering van de locatie Roodeschool wordt aangemerkt als een verandering zoals bedoeld in artikel 

8.19 lid 2 Wet Milieubeheer. 

2. Beschrijving van de verandering van de werking van de inrichting

Het condensaat wordt aangevoerd vanuit de gasbehandelingsinstallatie Emmapolder. Het condensaat wordt op 

het condensaatverlaadstation nabij het spoorwegstation van Roodeschool in tankwagons geladen. Op het 

stationscomplex in Roodeschool zijn acht verlaadplaatsen voor het gelijktijdig vullen van acht tankwagons. Iedere 

verlaadplaats omvat een vulafsluiter, een filter, een volumemeter en een laadslang met dry break koppeling. 

Tijdens het verladen wordt de damp, aanwezig in de tankwagons naar buiten verdrongen. Deze damp zal 

gedurende de verlading een toenemende concentratie aan koolwaterstoffen afkomstig uit het condensaat gaan 

bevatten. Om deze emissie aan koolwaterstoffen te reduceren en de daarin aanwezige energie te benutten, wil 

NGT deze damp gecontroleerd verwerken. NGT is daarom voornemens op de locatie Roodeschool een 

dampverwerkingsinstallatie te plaatsen. 

De installatie bestaat uit: 

damp afvoerslangen en -leidingen; 

gasdrukhouders (of gasbuffers); 

gasmotor; 

generator. 

De tankwagens worden met behulp van de dampslangen aangesloten op de dampverwerkingsinstallatie. Het 

rookgas wordt via een afblaaspijp op circa 0.5 m boven de unit afgelaten. 

De dampverwerkingsinstallatie zal bestaan uit een motor/generator unit (circa 2,9 m hoog, 5,7 m lang en 2,5 m 

breed) en twee gasdrukhouders in stalen houders (circa 2,5 m hoog, 12 m lang en 2,5 m breed), ten oosten van 

het controlegebouw ongeveer op het midden van het emplacement, parallel aan de verlaadplaatsen. Het betreft 

een plaats binnen de bestaande inrichting van NGT, waardoor de huidige activiteiten niet zullen worden 

belemmerd. De drie delen zullen een groene kleur krijgen. 

De start/stop procedure van dampverwerkingsinstallatie is geheel geautomatiseerd en voorzien van een 

noodstopsysteem, dat wordt aangestuurd door gas- en brand detectoren in de unit. 

De motor start met aardgas uit het plaatselijke gasnet als, initiële brandstof. De gasdrukhouders zijn voorzien van 

sensoren, welke de start van de motor bepalen zodra voldoende damp is binnengestroomd van uit de 

tankwagens. Nadat de motor is gestart, wordt automatisch op het elektriciteitsnet geschakeld. Het geleverde 

vermogen is dan nog beperkt. Nu zal de motorbesturing automatisch de toevoer uit de gashouders openen en 

langzaam maar zeker de aardgastoevoer sluiten. Afhankelijk van de beschikbare hoeveelheid energie uit de 

damp, zal het geleverde elektrisch vermogen toenemen tot maximaal 115 kWe. 
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Wim-melding RoodeschooJ: Bijlage 1 

Zodra de sensoren van de gashouders aangeven, dat deze bijna leeg zijn., zal de damptoevoernaar de motor 

worden gesloten en de aardgastoevoer geopend. Dan wordt lhet gelev:erde vermogen teruggebracht maar nul en 

schakelt de unit zichzelf af van het elektriciteitsnet De molor stopt vervol_gens na maximaal il:w.ee mirnoten ,en staat 

dan weer gereed voor een volgende start. 

De dampverwerkingsinstallatie kan draaien zodra en zolarng damp uïtt de tankwago:ns WOJ'dt aangeboden. 

Normaliter betekent dit vanaf aanvang tot enige tijd na afloop van lil.et belladen van de 1ankwagons, steeds binnen 

de uren waarin tankwagens beladen mngen worden. 

Onder normale bedrijfsomstandigheden van de dampverwerMingsinstallatie za1 a11e :damp uit de tankwago1,rs 

worden verwerkt. 

De motor is voorzien van een driewegkatalysatorsysteem ern voldoet.aam het Beslui tt Emissie Eisern voor 

Stookinstallaties "B'. Dit houdt in, dat de NO. uitstoot maxinnaal ·140 grJGJ bedraagt. Contrdle melîrngern, eens per 

drie jaar, behoren tot het onderhoudsprogramma. 

3. Conclusie t.a.v. de belasting van het milieu tijdens normaal lbedrljf

De onderhavige verandering is niet in overeenstemming met de voor .de locatie Roodesdhool verleende 

milieuvergunning of de daaraan verbonden beperkingen em voors.chrJtten. 

Door deze verandering wordt het open systeem van koolwaterstof damp afv,oeren eero geslo:ten systeem,

waardoor: 

de medewerkers minder aan de koolwaterstofdampen lb1ootgesteMwordern; 

de kans op ontsteking van brandbare koolwaterstofdampenwordt beperikt; 

elektriciteit wordt opgewekt, dat grotendeels aan het plaatselijke etekltrîoiteût-s1net wordt geleverd (circa 115

kWe). 

Door de gasmotor wordt circa 40 ton per jaar koolwaterstofdampen {met daarin (0,:a.: 25% me�haan en 1.2% 

benzeen) omgezet in circa 120 ton kooldioxide en 60 ton waterdamp met max. 300 kg NJO.,, 400 k,g CO ,en 50 kg 

koolwaterstoffen. 

Hierdoor: 

is de bijdrage aan het broeikaseffect vrijwel neutraal en moge1ijk licht positief. Dit op basis van d .e mobal 

Warming Potential factoren van de componenten: 

wordt daarentegen elders een lager volume aan vergelijkbare stoiffe:n _geëmîHeerd. 

worden de werknemers aan minder gezondheidsgevaar,1\j�e stofforn lb'Jo.oigesteld.

Zowel de damp als de rookgassen zijn zwavelarm. De geur \-:an de rookgassen zal verge11ïjk'baar zijn met die van 

een moderne automotor. welke op benzine/lpg rijdt. 

De behuizing, de uitlaat en de koeling van de motor/genera1or unitzijrn geluüdsarm uitgevoerd. De ,geluldsbelasting 

op de omgeving zal binnen de vigerende vergunnlngsvoorw.aarden ölijven Dit ä.s aa:ngetoolild ii.lil eern akoestisch 

onderzoek. In dit akoestisch onderzoek is aangetoond dal de 50 dB(A)-etmaalwaardeoorntour voor de inric'hting in 

zijn geheel valt binnen de 50 dB(A)-zonegrens. Dit zal na ingebruilmame midde'ls metiri1gen worden ;gecorntr,oleerd. 

De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu, da:n ,die de locatie [Roodeschool 

als gevolg van de vigerende milieuvergunning en de daar-aan verbo :nden be[Per1<ingen en voorso'.hriften mag 

veroorzaken. Met name worden de lokale gezondheids- en veH1iglileidsgevaren verder beperkt 

Getekend, d.d.:

10.2.e 

April 2004 

05 april 2004 te Uilhu�en. 
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Formulier vergunningaanvraag 

Wet milieubeheer 

(versie 20-05-2003) 

Ministerie van Economische Zaken 
Indienen (in 7-voud) b1;: 
Ministerie van Economische Zaken. 

Oirer.torai11-Gen�raal voor Marktordening en Energie. Directie 
Energ1eproducue 
Postbu5 20101 
2soo re DenH""'!J 

30 

Dit formulier dient om ervoor te zorgen dat uw vergunningaanvraag voldoet aan alle eisen die de Wet milieubel"leer daaraan stelt. 

Indien u vragen !leeft van tecl"lnisc!le aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mfjnen te Voorburg 
(070) 395 65 00. Indien u vragen !leeft van procedurele aard kunt u contact opnemen met de directie [nergieprocJuctie van /""let 
Ministerie van Economiscne laken (070) 379 79 991379 70 88. Als de ruimte op !let formulier te beperkt is kan worden 
verwezen naar een bijlage. die dan ook in 7-voud moet worden ingediend. 

Inrichting 

Emmapolder en Roodeschool 

Verzoek om vergunning in gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor: 

D Het oprichten en in werking hebben van een inrichting (ex art. 8. 1, lid 1, onder a en c, Wm) 
D Het veraneleren en in werking nebben van een bestaande inrichting (ex an. 8.1. lid 1, onder ben c, Wm) 

181 Het veranderen. of het veranderen van de werking. van een inrichting de gehele inrichting omvattend (ex art. 84. lid 1, Wm) 

Categorie van de inricnting (volgens Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieul>elleer lvlJ) 

Cacegorielceregorieèn: 8jjlage: 

2.6b 

A Algemene gegevens 

A 1 Naam aanvrager A2 Adres 

Noordgastransport B.V. Emmaweg 64b, 9981 VC Uithuizen 

A3 Contactpersoon {procedurele aspecten) 

de heer 

A4 Winningsvergunning {naam) 

n.v.t

A5 Winningsplan goedgekeuró 

181 Nee 

A6 Inrichting 

Noam locotie 

D Ja

Gasbehandelingsinstallatie Emmapolder 

Condensaatverlading Roodeschool 

Telefoon 

059sno.2.ëJ 

Besluit (nr.): 

Al:lrd wm de inrichting 

Aardgasbehandeling 
Condensaatverlading 

Blok (voorzover het een inrichting betreft binnen de 12 m!Jlszone) 

n.v.t. 1 Coördinaten 

Adres (voorzover het een inrichting betreft op land) 

Emmaweg 64b 

Stationstraat 

Kadastraal 

Gemeente (svp ook bestuurlijke gemccmo aangeven) 

Uithuizen 

Uithuizermeeden 

Sectie 

F 

D 

Telefax E-mail 

0595Q0.2.f �·
noordga\1ranspon 

dd 

•· NB

Nr's 

41 en 54 

3556, 3558 en 3569 

0 • ... • 
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Inrichting 

Emmapolder en Roodeschool 

Tekeningen 

Kadastrale tekening (bij voorkeur 1: 1000) 

nr. rev. 

Emmapolder: bijlage 2, uittreksel uit kadastrale 16 september 2002 
kaart 

Roodeschool: bijlage 2 uittreksel uit kadastrale kaart 16 september 2002 

Schematische weergave ondergrondse inrichting (putonrwerpl verbuizing) 

nr. rev. 

n.v.t. 

Plattegrondtekening (met aanduiding emissiepunten lucht en water} {bij voorkeur 1: 1000) 

nr. 

Emmapolder: bijlage 2, tekeningnummer 1600 
(Emmapolder) 
Roodeschool: bijlage 2, tekeningnummer 5003 
(Roodeschool) 
Condensaatleiding: bijlage 1 tekeningnummer 
P _2 l 55_KB_0 1 
Emmapolder en Roodeschool: bijlage 7: 
coördinatenlijst 

Situatietekening (bfj voorkeur schaal 1: 10. 000) 

nr. 

Emmapolder en Roodeschool: bijlage 1, eerste 
tekening (deelkopie blad 3G) 
Condensaatleiding: bijlage 1 tekeningnummer 
P_2155_KB_0l 

Schema hoofdprocesleidingen (bij voorkeur schaal 1:500) 

nr. 

Emmapolder: bijlage 3, tekeningnummer A-701 -C 
Roodeschool: bijlage 4, tekeningnummer 470 

rev. 

Rev. 13 

Rev. 6 

Rev. 25-03- 1994 

rev. 

Uitgave 1993 

Rev. 25-03-1994 

rev. 

Rev. 9 
Rev. 6 

Schematische weergave proces (mer aanduiding emissiepunren lucht en water) 

nr. 

Emmapolder: bijlage 3, tekeningnummer A-701 -C 
Roodeschool: bijlage 4, tekeningnummer 470 

Bebouwing in onmiddellijke nabijheid van de inrichting 

Aard 

Emmapolder: boerderijen 
Emmapolder: woonkernen Uithuizen, 
Uithuizermeeden en Roodeschool 
Roodeschool : bedrijfsgebouw 
Roodeschool: woningen 

A 7 Overige vergunningen/kennisgevingen : 

rev. 

Rev. 9 
Rev. 6 

Afstand in m . 

meer dan I km 
meer dan 1 km 

5 m vanaf inrichtingsgrens 
25 m vanaf inrichtingsgrens 

Aanvraag Bouwvergunning verplicht (Indien Ja afschrifr aanvraag toezenden) 

181 Nee D Ja Voor: 

2 
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1 1 Inrichting 

Emmapolder en Roodeschool 

Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) verplicht (Indien .Ja afschrift toezenden) 

D Nee 181 J a Voor: Roodeschool: 8 september 2004 

Vergunning(en) en meldingen krachtens welke de bestaande inrichting is opgericht en in werking is (indien van toepassing): 

D Nee 181 Ja Oprichtingsvergunning Hinderwet (nu Wet milieubeheer) voor de gasbehandelingsinstallatie te 

Uithuizen en het condensaatverlaadstation te Roodeschool 08 augustus 1990 (Provincie 

Groningen, nr. 14.252.MC). Een verbeterde versie is verzonden op 19 november 1990 (ref. 

90/20.286/43, MC). 

Omschrijving 

Emmapoldcr: kennisgeving Wet geluidshinder (nu Wet 

milieubeheer: vaststelling geluidszone locatie. 

Datum 

07 oktober 1991 

Emmapoldcr: uitbreidingsvergunning Wet milieubeheer: plaatsen 22 februari 1994 

vierde condensaanank 1.900 m3, off gas compressor, 

bluswatervijver 3.000 m3 en leiding PlG ontvangstsluis. 

Emmapolder: kennisgeving Wet mil ieubeheer: vergroten 21 augustus 1995 

bestaande vloeistofdichte vloer glycolsectie 

Emmapolder: kennisgeving Wet milieubeheer: realisatie nieuwe 01 augustus 1996 

loods ter vervanging van twee Romney loodsen 

Emmapolder: melding Wet milieubeheer (project 487 1 ): inrichten 09 december 1997 

tankauto condensaatverladingstation (bij brief 25 september 1998 

is gemeld dat het station niet is gerealiseerd) 

Emmapoldcr: lozingsvergunning Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren op de Noorderbermtocht. Waterschap 

Noorderzij lvest 

Roodeschool: lozingsvergunning Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren. Zuiveringsbeheer provincie Groningen (nu 

Waterschap Noorderzijlvest) 

Roodeschool : kennisgeving Wet geluidshinder (nu Wet 

mi lieubeheer: vaststelling geluidszone locatie 

Roodeschool : melding verandering Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren, aanbrengen regelklep voor gedoseerde 

afvoer naar olie/waterscheider bij extreme regenval 

Roodeschool : melding Wet milieubeheer dampopvangsysteem 

Roodeschool 

18 mei 2001 

02 juli 1991 

03 oktober 1991 

22 juni 1994 

03jun i 2004 

AS Overige regelgeving (Welke besluiten of richtlijnen zijn van toepassing) 

Besluir Opslag Ondergrondse Tanks 

181 Nee D Ja Voor: 

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties 

3 

Beschikkings-nummer 

91 /20.064/40/8. l l ,MC 

94/ 1538/8/2,MA 

95/ 12921/1.MA 

96/l 2050a.RMM 

97/l 8.082a/6.RMM 

0 1-815/0876-1 0 

91 / 14.092/27/S, MC 

9 l /20.068c/40/B. 12,MC 

94/ 11.968/ 1,MA 

ME/EP/UM/4035857 
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D Nee 

Inrichting 

181 Ja Voor: 

Emmapolder en Roodeschool 

Besluit Risico's Zwc1re Ongevollen 

181 Nee D Ja Voor: 

Besluit milieu·effectropportage 1994 

181 Nee D Ja Voor: 

Lozingenbesluit bodembescherming 

181 Nee D Ja Voor: 

Gevaarl!Jke afvalstoffen (Eursl) 

D Nee 181 Ja Voor: 

CFK-lekdichtheidsbesluit 

181 Nee D Ja Voor: 

CPR-richtlijnen 

D Nee 181 Ja Voor: 

Voor: 

Emmapolder en IRooèeschool (gasmot-o:ren) 

Aanvraag: hoofdstuk 13 

.CPR-ricl"itljjn-nummer: 

Emmapolder p ropaanopsfagtank 
Roodeschool: caUamiteiten1tm1k 

Nederlandse émissie Richtlijn (NER) (bijzondere regeling 3.3/E.11) 

0 Nee 181 Ja Voor: Emrnapolder: fakkelinstallatie 

Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB) 

D Nee 181 Ja Voor: Aanvraag: paragraaf 16.3 

Wet geluidhinder (geluidsgezoneerd?) 

D Nee 181 Ja Voor: Aanvraag: hoofdstuk 14 

181 Nee D Ja Voor: 

Coördinatie (e�. art. 14. 1 Wm} 

0 Nee 181 Ja Voor: Wvo-aanvraa_g Roodeschool 

B Bijzonclere gegevens 

61 Beschrijving van de aard van de inrichting 

Gas winning/behandeling 

Emmapo I der: gasbehande I ingsinstalla tie 
Roodeschool: condensaatverladingsinstallatie 

Olie winning/behandeling 

n.v.t. 

Bijlage: 

Aanv.r.aag; hoofds1uk 5 

Aanvi:aag: hoofdstuk ·s 

Bijlage: 

B2 Activiteiten of processen in de inrichting die van belang ik\Jnnen zijn voor nadelige gevolgen voor het irnmeu 

Bijlage 

Aanvraag hoofdstuk 4 t/m 8 

-------- - - - ----- --

4 

CPR 8-1 

CPR 9-1 I' 

' . 

Overige 



 

,,) 

Inrichting 

Emmapolder en Roodeschool 

Activiteiten/processen 

Gasbehandeling 
Gasbehandeling 

Condensaatbehandeling 

Glycolregeneratie 

Toegepaste technieken 

(pagina) 

Koeling (par. 5.3.1) 
Absorptie m.b.v. glycol 

Verwarming m.b.v. hete 

olie (par. 5.3 .3) 

Destillatie m.b.v. hete o lie 

Wijze van Energievoorziening 

(pagina) 

Gas 
n.v.t. 

Gas 

Gas 

B3 Gebruikte grondstoffen/hulpstoffen/bijproducten in relatie tot nadelige gevolgen voor het milieu (geen merknamen , maar 

productbeschrijving (bijv. corrosie inhibitor) 

Grondstoffen: Kenmerkende gegevens 

□ Olie 

181 Gas 

Hulpstoffen: 

181 Glycol 

□ Methanol 

181 Smeerolie 

181 Thermische olie 
181 Diesel olie 
181 Propaan 
181 Corrshield NT 
181 Monoethanolamine 
181 Reinigingsmiddele 
181 Gasflessen 

Bijproducten: 

181 Condensaat 

0 Kwik 

0 Zwavel(-verbindingen) 

□ 
□ 

B ijlage 3: samenstelling 

gas 

Kenmerkende gegevens 

Bijlage 3 : samenstelling 

gas 

B4 Maximum capaciteit van de inrichting 

Maximum geïnstalleerd vermogen: 

verbrandingsmotoren (kJ) 

Emmapolder: 

Gaswinningslbehandelingscapaciteit (Nm3/dag) 

Emmapolder: gas: 50.000.000 
Emmapolder: condensaat: 800 
Roodeschool : condensaatverlading: 1120 

85 Bedrijfstijden van de inrichting 

Emmapolder: continu 
Roodeschool : 7:00 - 19:00 

Type opslag Hoeveelheden Opslag Verbruik 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Hoeveelheden 

Type opslag Opslag Verbruik 

Aanvraag: paragraaf 9.2 idem idem 

Aanvraag: paragraaf 9.2 idem idem 

Aanvraag: paragraaf 9 .2 idem idem 
Aanvraag: paragraaf9.2 idem idem 
Aanvraag: paragraaf9.2 idem idem 
Aanvraag: paragraaf9.2 idem idem 
Aanvraag: paragraaf 9.2 idem idem 
Aanvraag: paragraaf 9.2 idem idem 
Aanvraag: paragraaf 9 .2 idem idem 

Aanvraag: paragraaf 5.2 idem n.v.t. 

elektromotoren (kW) 

650 (excl. redundant opgesteld vermogen) 

Oliewinningscapacitei t (ton/dag) 

n.v.t 

5 
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Inrichting 

Emmapolder en Roodeschool 

B6 Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf 

Wijze van Maatregelen 

Emissie Aard Omvang Duur registreren ter reductie 

181 1 .Lucht Aanvraag hoofdstuk 11 Idem Zie B5 Hfst. 10 Hfst. 15 
181 2.Water n.v.t.
181 3.Bodem Aanvraag hoofdstuk 16 Idem Zie B5 Hfst. 10 Hfst. 16 
181 4 .Geluid Aanvraag hoofdstuk 14 Idem Zie B5 Hfst. 1 0 
□ 5.Geur 

B7 Maatregelen ter voorkoming/beperking van belasting van het milieu door de inrichting ten gevolge van afvalstoffen 

Hoeveelheden/ Wijze van Afvoer Wijze van 

Afvalstoffen jr. opslag Verwijdering Hergebruik Inzamelaar freq.!jr. registratie 

Aanvraag hoofdstuk 13 
. 1 

B8 Transportbewegingen tijdens normaal bedrijf (Zie paragraaf 6.4 van de Aanvraag) 

tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/week tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/week tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/week 

1 per week lo 0 

B9 Op dit moment bekende toekomstige ontwikkeling van de inrichting die voor beslissing op de aanvraag van belang is 

D nee 181 ja, namelijk: Aanvraag paragraaf 15.3: beslisboom 

B 1 0 Brandbeveiliging 

Aanvraag hoofdstuk 17 

B11 Externe veiligheid Bijlage: 

(Plaatsqebonden) risico contour 1 O 6 Aanvraag hoofdstuk 1 7 

C Te verstrekken gegevens indien van toepassing 

C1 Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem 

D nee 181 ja. rapportnummer: Aanvraag paragraaf 16.1.2 

C2 Aanvullende regels en gegevens lvb hoofdstuk 5 ex par. 1.1 en par. 1.2 

181 nee D ja, namelijk: 

d.d.

Maatregelen ter voorkoming of beperking van belasting van het milieu door de inrichting tijdens: 

Proefdraaien Onderhoudswerkzaamheden Ongewone voorvallen/calamiteiten 

n.v.t. 1 par. 6.1 J par. 6.3 

C3 Geluidsprognose-rapport 

D nee 181 ja, rapportnummer: Emmapolder: 30919-01/3317001 
Roodeschool: 30919-01/3317002 

d.d.

d.d.
27 augustus 2004 
27 augustus 2004 

C4 Is de inrichting gelegen in een milieubeschermingsgebied/gevoelig gebied (Bijv. Vogel-/Habitatrichtlijn). 

181 nee D ja, nml. Nb. Als een dergelijk gebied nabij; afstand: circa 300 m vanaf dichtstbijgelegen emissiepunten 

CS Is de inrichting aangesloten op een openbaar riool lokati,e Emmapolder 

181 nee D ja 181 Rioollozing via zuiveringstechnisch werk .181 Rioollozing op oppervlaktewater 
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Inrichting 

Emmapolder en Roodeschool 

CS ls de inrichting aangesloten op een openbaar riool lokatie Roodeschool 

D nee 181 ja D Rioollozing via zuiver'1ngstecimi!>Ch werk D Rioollo:.1ing op ,o,ppervlaktewater 

C6 Is een bij de inrichting behorende verlaadkade aal"I\/Vezig 

(81 nee D ja, namelijk: 

C7 Is een meerjarenafspraak (MJA) van kracht 

181 nee D ja 

CB Is een milieuzorgsysteem operationeel 

D nee Gecertificeerd? nee 

C9 Zijn maatregelen in kader Bedrijfsmilieuplan van toepassing 

D nee 181 ja, bijlage/pagina 

D Ondertekening 

Naam 

E Bijlagen 

Bijlagen 

Aanvraag 

Bijlage 1 

Bijlage 2 

Bijlage 3 

Bijlage 4 

Omschrijving 

Bijlage van de Aanvraag 
Bijlage van de Aanvraag 

Bijlage van de Aanvraag 

Bijlage van de Aanvraag 

Dat,umn 

20-12-20041

7 

IBMP jaar: 

.. 

181 ja 

~0.2.e 
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[Revisie F 

1December .2004 

Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Uithuizen en Roodesohoo1 

C 

Inhoudsopgave bijlagen 

bijlage 1 

bijlage 2 

bijlage3 

bijlage 4 

bijlage 5 

bijlage 6 

bijlage 7 

bijlage 8 

bijlage 9 

bijlage 10 

bijlage 11 

bijlage 12 

bijlage 13 

bijlage 14 

bijlage 15 

Situatietekening 

Plattegrond locaties 

Samenstelling gas en condensaat 

Processchema installaties 

Tekeningen waterafvoersystemen 

Samenstelling belangrijkste hulpstoffellil 

Lijst met coördinaten emissiepunten 1J11aa1r atmosf.eer 

Akoestisch onderzoek naar ga'.sbe.h:andelingsimstall.aUe varn !Noordg:astransport 
Emmapolder (rapport 3317001) 

Akoestisch onderzoek of rapport Roodescihoo1 {r.a:p;port 3317002)

Historie uitgevoerde bodemonderzoeken 

Meetrapport kathodische beschermîrn,g Roo:de:schoo! 

Bodemrisicodocument (rapport 3312004) 

Veiligheidsplattegronden 

Inhoudsopgave bedrijfsnoodplan 

Risico contouren huidige situatie 
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Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Emmapolder en Roodeschool 

1. Situatietekening 

30919/3312001 

revisie F 

december 2004 

Bijlagen 

Gedeelte van de topografische kaart 3G van de Topografische dienst te Emmen, schaal 1 : 25.000, 

uitgave 1993 

Tracé 6" en ligging condensaatleiding Gasbehandelingsstation Emmapolder naar Roodeschool. 

Tek. nr. P-2155-KB-01 sheet 2 
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Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Emmapolder en Roodeschool 

2. Plattegrond locaties

Emma polder: 

Kadastrale situatie Emmapolder (tekening Kadaster) 

Plattegrond locatie Emmapolder (tekening 1600) 

Roodeschool: 

Kadastrale situatie Roodeschool (tekening Kadaster) 

Plattegrond locatie Roodeschool/ Overzicht verlaadinstallatie (tekening 5003) 

30919/3312001 

revisie F 

december 2004 

Bijlagen 
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ANALYSE CERTIFICAAT No. 

Onderzoek van het monster aangediend als: Gascondensaa t . 

Ontvangen: 13 december 2001. 

Verpakt in: Olas (2) Cca. 1, () liter elk). 

Gemerkt: Oai:condQnsirn t. 

10171382 

Monster-soort 
steekrnonst�r tles-Nr. 
l,eV$r&ncier 

1. / Top.
Noordgastransport B.V.,
Analyse.

Ui th\li:zen. 
Reden monstername 
Honstetplaats 
Door 
Datum 
Tijd 

Verzegeld; I • 

Heeft de volgende resultaten opgeteverd; 

910 C.
. .  e 

van 12-12 tot - 20.01. 
: 09:00. 

Water (ASTM D 1744 l ........ , ••• , ••• , •••••••••• 32 pprn 
Methanol (G. I..C. J ••••••••••••••••••••••••••••• minder dan O, oos, 
IJzer (Fe) (AAS). . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • . . . • 1, 2 ppm
Rwik (Hg) (1\AS) ............. _ . • . • • . .. • • . . . • . . . n,.inder dan O, 0 5 PPIU 
Lood (Pb) (AAS) ••••• , ••••••••••••••••••••••••• O. 09 ppm 

Chloride {potentiometrisch) ••••••••••••.••••.. 3 ppni 

Amines als basisch stikstof (VÖP 269-90) •••..• 2�.9 mg XöH/1 
Totaal zwavel. (S) (ICP) ••••••••••••••••••••..• 6 ppm 

pH ( 1ot-oplossin11) , • • • • • • • • • • • . . . • • . • . • • . • • • . . 8, l 

Dichtheid bij 15 °c (ASTM D 4052) •••.•.•..•••. 0,7572 
Vi!!kositeit bij 20 °c (ASTM D US) ............ 0.82 èSt 
Bruto calorische vaardQ (ASTM D 240) .•...•••.. 45,06 MJ/kg 
Dampspanning (Reid Vapour Pressure) bij 100 °F. 
(ASTM D 323) •••• , •• , , • , •. , , , ••••••• , .• , , • •  , ••• 75 ld?a 

Hono-etl:iylQenglycol (G.L.C. l .................. minder dan 0, 0051-
Di-eehyleenglycol (G.L.C.) .,, •.• , •••.•••••.•.• lllindQr dan o,oosi

Tri-ethyleenglycol IG.L.C,) ..•.•••••..••.....• minder dan 0,0051 

FoJlll.�01 
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.. 
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---- ·---- ------

Destillatie �r�ject {atmosferisch) (ASTM o ,8:5}: 

I.B.P. 

5% •• • ♦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . ..  ♦ • .  • .. 

10, 
201 
30t 

40% 
50%
óOt 
70%" 

801 
90t 
95t 
FBP 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  ♦ • • • • • • • •  " • • • •  "' . ... . . .  ♦ • •  

.. . . . . . . . . . . . .  ♦ . . . . .. . . . .  ♦ . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ♦ .. 

• • • • • •  ♦ . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 

• •  ♦ • • • • ♦ • •  ♦ • •  ♦ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  - • • • •  ♦ • 

Opbrengst .. " ......................... ....... .... ,. .

Verlies 
Residu ................................... - ••.•.•.. 

Geschromátografisch onderzoek ; 

47,0 <>.c 
12 1 0 <>c 
s2, o l;>c 

'91:1,0 l>C 
·,1,0 3 ,, 10 °C 

1'1.3.,5 <>c 
127,0 °c

U4,·'0 °c 
ló'4,0 °C 
l'9•.0, 5 "'·C
.236.:0 �c 

951tt. 
3,5.\ 
:!!.,SI 

C 1

C 2 
:mi�der -dan •O r, 1111 
1,3% 

C 3 ·O, '9'!1:
C 4 1.7ft
C 5 3,,'.4.%

C 6 ,8, 6Q:
C 7 12,5%

C 8 :9 ,•S'\
C 9 ,8,5'%
C 10 1'0,2\

C 11 s .. 6·i

C 12 4,,.6% 

C 13 3,3% 
C 14 . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... ♦ • • • • • •  2,,3

1
' 

C 1S 1, 4.'i 
Hoge:: dan c 15 l,·6% 

Aromaten : 

Benzeen •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • • ·12 ,, 9\
Tolueen ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5,9'% 
gthylbenzeen •.• , •••.•••.••••• , • • • • • • • • . • • • • • . • .0,, 3t 
Xyleen isomeren . . . • . • . . . . . . . . • • . • . . .. . . . • . • . .. . . 4,, 5'1" 

10.2.e 
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4. Processchema installaties (PFD)

Emma polder: 

Processchema of _!:rocesElow.Qiagram (tekening A-701-C, Graphic Display Layout) 

Roodeschool: 

30919/3312001 

revisie F 

december 2004 

Bijlagen 

Processchema (tekening 470, P&ID 6" condensate line Emmapolder - Roodeschool and loading station) 

Processchema dampopvang drw.: PFD- drawingnr: 1500303 rev. 1 
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5. Tekeningen waterafvoersystemen

Emmapolder: 

Overzicht closed drain systeem (tekening 1600A) 

Overzicht forced drain en open systeem {tekening 16008) 

Overzicht hemelwater drainage (tekening 1600C} 

Roodeschool: 

Plattegrond locatie Roodeschool / Overzicht verlaadinstaUatie !(tekening 5'003) 

Opstelling tank en put (tekening 5003 B) 

30.91913312001 
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9. Akoestisch onderzoek of rapport Roodeschool (rapport 3317002)

Hierna is het rapport betreffende het akoestisch onderzoek Roodeschool opgenomen. 
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In opdracht van Noordgastransport (hierna kortweg NGT genoemd) is een akoestisch onderzoek 

uitgevoerd naar het condensaatoverlaadstation te Roodeschool. De inrichting is gelegen aan de 

Stationsstraat (Tilweg) te Roodeschool. Het onderzoek heeft plaatsgevonden ten behoeve van de 

actualisering van de vergunning, conform artikel 8.4 van de Wet milieubeheer. 

Het doel van het akoestisch onderzoek is de geluidsuitstraling van de inrichting vast te stellen. 
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2 Situering van de inrichting en omschrijving van de activiteiten 

2.1 Situering van de inrichting 

Het condensaatoverlaadstation is gelegen nabij het spoorwegstation aan de Stationsstraat (Tilweg) te 

Roodeschool, nabij een bedrijfsgebouw (op 15 m afstand) en woningen (afstand circa 35 m). 

In bijlage 1 is op een plattegrond de situering van de inrichting opgenomen. 

2.2 Omschrijving van de activiteiten 

In het akoestisch onderzoek wordt uitgegaan van de bedrijfssituatie die frequent voorkomt en 

akoestisch gezien maximaal is. 

Algemeen 

Diverse producenten op het Nederlands deel van de Noordzee brengen aardgas vanaf de 

gaswinninginstallaties (productieplatforms) via een pijpleiding naar de installaties van NGT op de vaste 

wal. NGT zuivert en droogt dit gas en levert het namens de producenten af via het plaatselijke 

gasdistributieleidingnet naar de afnemers. Bij het zuiveren en drogen ontstaat een waardevol 

bijproduct, aardgascondensaat (condensaat). 

Condensaat 

Het tijdens de gasbehandeling op de locatie van NGT te Uithuizen van het gas afgescheiden vloeibare 

condensaat komt vrij in een hoeveelheid die ligt tussen 300 en 500 m3/dag (maximaal 800 rri
3/dag). Het 

condensaat wordt in een aparte installatie behandeld, zodat het stabiel wordt. Het gestabiliseerde 

condensaat wordt in tanks opgeslagen en vervolgens met een ondergrondse leiding verpompt naar het 

condensaatoverlaadstation te Roodeschool. 

Roodeschool 

In Roodeschool wordt het condensaat via verladingsunits overgebracht in tankwagons. Dagelijks 

worden gemiddeld tien en maximaal 16 tankwagens geladen met ongeveer 70 m3 condensaat. 

Gemiddeld 4 keer per week worden maximaal 16 tankwagons gewisseld met een diesellocomotief. De 

locomotief komt 's ochtends na 7.00 uur, wisselt de aanwezige volle wagons om voor lege wagons en 

rijdt vervolgens weg. De lege wagons worden aangesloten op de op het terrein aanwezige 

verladingsunits waarna de wagons worden geladen met condensaat. 

In bijlage 1 is op een plattegrond de indeling van het condensaatoverlaadstation te Roodeschool 

opgenomen. 

-
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3 Normstelling 

Het condensaatoverlaadstation van NGT te Roodeschool is geluidsgezoneerd. De locatie van NGT is 

de enige inrichting die op het geluidsgezoneerde industrieterrein is gelegen. Op de zonegrens mag de 

etmaalwaarde het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LA,.Lr) ten gevolge van de inrichting niet 

meer bedragen dan 50 dB(A). In bijlage 2 is de ligging van de zonegrens weergegeven. 
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Op 14 maart 2003 heeft Tebodin BV bij de inrichting geluidsmetingen uitgevoerd. De metingen zijn 

uitgevoerd met een geluidsmeter van het merk Rion (type NA-27) en zijn verricht binnen het 

meteoraam, waarbij van stoorgeluid geen sprake was. 

De metingen hadden tot doel de bronsterktes te bepalen van de in akoestisch opzicht relevante 

geluidsbronnen van het bedrijf. De bronsterktemetingen c.q. -berekeningen zijn verricht volgens de 

geconcentreerde bronmethode (11.2) van de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", publicatie 
1999. 

De bronsterkteberekeningen zijn in bijlage 4 opgenomen. 

4.1 Stationaire bronnen 

Op het terrein zijn 8 verladingsunits aanwezig. Met deze units worden maximaal 16 tankwagens 
geladen met condensaat. Het laden duurt maximaal 4 uur per wagon. Dit betekent dat elke 

verladingsunit gedurende maximaal 8 uur per dag in werking is. Het verladen gebeurt in de 
dagperiode. Het equivalente bronvermogen van een verladingsunit bedraagt 68 dB(A). 

4.2 Mobiele geluidsbronnen 

Op het terrein van de inrichting rijden een diesellocomotief en tankwagens. Het equivalente 

bronvermogen van het rijden van de locomotief bedraagt 104 dB(A). Het equivalente bronvermogen 

van het rijden van de wagons bedraagt 100 dB(A) per wagon. Tijdens het remmen van de locomotief 
treden piekgeluiden op. Het piekbronvermogen van het remmen van de locomotief bedraagt 
111 dB(A). 

De waarden van de equivalente en piekbronvermogens van de locomotief en wagons zijn relatief laag. 

De waarden zijn verkregen uit meerdere metingen die zijn uitgevoerd tijdens de handelingen die me 

behulp van de locomotief en wagons op het terrein van de inrichting worden uitgevoerd. Op het terrein 

van het overlaadstation wordt zeer precies gerangeerd in verband met de beperkte ruimte op het 

terrein. Daarnaast dient een wagon exact naast een verladingsunit te worden geplaatst. Hierdoor rijdt 
de locomotief met een relatief lage snelheid (stapvoets) over het terrein van de inrichting. Het 
equivalente bronvermogen ligt dus relatief laag. Wanneer de locomotief stapvoets rijdt en remt, ligt het 

piekbronvermogen veel lager dan wanneer de locomotief sneller rijdt en moet afremmen. Dit laatste 

gebeurt bijvoorbeeld wel buiten het terrein van de inrichting. 

Voor de equivalente geluidsbronnen worden in het rekenmodel voor de locomotief 10 bronnen 
(bron nummers 1 Urn 1 O) en voor de wagons eveneens 10 bronnen (bronnummers 11 ilm 20) 

opgenomen. Omdat het zwaartepunt van de activiteiten bij de ingang (oostzijde) van het 

overlaadstation ligt, worden de bronnen niet evenredig over het terrein verdeeld, maar ligt het 

zwaartepunt van de bronnen aan de oostzijde van het terrein. In bijlage 3 is de berekening van de 

bedrijfsduren van de locomotief en de wagons opgenomen. 

Voor de piekbronnen zijn in het rekenmodel zijn 5 bronnen opgenomen zonder waarde voor de 

bedrijfsduurcorrectie. Hierdoor wordt in het resultaat van het langtijdgemiddeld beoorde1ingsnivea! 
(LA,.Lr) de bijdrage van de piekbronnen niet meegenomen. 

___ ______:___ ____ ~ -
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5.1 Overdrachtsmodel 
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De aangevraagde bedrijfssituatie van de inrichting is schematisch verwerkt in een overdrachtsmodel, 

waarbij tevens omliggende objecten die met betrekking tot de geluidsafscherming en/of reflecties van 

belang kunnen zijn, zijn meebeschouwd. Het overdrachtsmodel is gebaseerd op de methode 11.8 van 

de Handleiding. 

Het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (L...,,LT) is berekend in de omgeving, op een grid van 

immissiepunten. Door middel van interpolatie tussen de gridpunten is de 50 dB(A) 

geluidsbelastingcontour vastgesteld. Daarnaast zijn in het model rekenpunten ter plaatse van enkele in 

de omgeving van de inrichting gelegen woningen en ter plaatse van de zonegrens ingevoerd. Er is 

gerekend met invallende geluidsniveaus op een beoordelingshoogte van 5 m +MV.

In bijlage 5 en 6 zijn de invoergegevens en computerplots van het model opgenomen. 

5.2 Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 

Het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,Lr) is berekend ter plaatse van enkele woningen in de 

omgeving van de inrichting en ter plaatse van de zone. In tabel 1 is het langtijd gemiddeld 

beoordelingsniveau (L...,_LT) op de rekenpunten ter plaatse van woningen weergegeven. In bijlage 7 zijn 

de berekeningsresultaten voor alle rekenpunten weergegeven. De inrichting is alleen in de dagperiode 

in werking. De langtijd gemiddelde beoordelingsniveaus (LA,,LT) treden alleen op in de dagperiode. 

Tabel 1: Langtiid gemiddeld beoordelingsniveau (LA,LT) ter plaatse van de rekenpu nten 

Rekenpunt Omschriivina Langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LAr LT) in dB(A) 

01 WoninQ 45 

02 Woning 48 

03 Wonina 48 

04 Woning 43 

05 Wonina 27 

06 Woning 37 

07 Wonina 44 

08 Woning 46 

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.Lr) ter plaatse van de zonegrens bedraagt maximaal 

43 dB(A) (rekenpunten 09 en 17). 

In bijlage 8 is de 50 dB(A)-etmaalwaardecontour opgenomen. De 50 dB(A)-contour ligt onder andere 

ter hoogte van de woning van rekenpunt 3. Op basis van de contour wordt verwacht dat het 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) op rekenpunt 3 circa 50 dB(A) bedraagt. Het door het 

model berekende langtijdgemiddeld be·oordelingsniveau (LAr.LT) voor rekenpunt 3 bedraagt echter 

48 dB(A). 
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Bij de berekening van de contour wordt de demping en reflectie van objecten meegenomen. Dit 

betekent dat de 50 dB(A)-contour voor de woning inclusief de reflectie van de woning is. Conform de 

"Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" voor de woning gerekend met invallende 

geluidsniveaus en is de reflectie dus buiten beschouwing gelaten. Hierdoor ligt de berekende waarde 

van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LA,.LT) ter plaatse van het rekenpunt lager dan op basis 

van de 50 dB(A)-contour zou worden verwacht. 

5.3 Maximale geluidsniveaus (LAmax) 

De maximale geluidsniveaus (LAma,l zijn berekend ter plaatse van enkele woningen in de omgeving van 

de inrichting. In het rekenmodel zijn 5 piekbronnen opgenomen zonder waarde voor de 

bedrijfsduurcorrectie. Hierdoor wordt in het resultaat van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr.LTl de bijdrage van de piekbronnen niet meegenomen. Het maximale geluidsniveau van een bror. 

ter plaatse van een rekenpunt bedraagt de L; waarde zoals berekend door het model verminderd met 

de meteoraamcorrectie (Cm). In tabel 2 zijn de maximale geluidsniveau op de rekenpunten 

weergegeven. De maximale geluidsniveaus treden alleen op in de dagperiode. 

Tabel 2: Maximale qeluidsniveaus (LA--,) ter plaatse van de reken J 

Reken punt Omschrijving 

01 Woning 

02 Woning 

03 Woning 

04 Woninci 

05 Woning 

06 Woning 

07 Woning 

08 Woninci 

5.4 Indirecte hinder 

Maximale geluidsniveau (LAm,,) in dB(A) 

72 

69 

70 

68 

45 

64 

69 

67 

unten 

Indirecte hinder treedt op ten gevolge van het aan- en afrijden van voertuigen naar en van de inrichting 

over de openbare weg. Per dag rijden er maximaal 2 personenauto's per dag via de Tilweg en de 

Stationsstraat naar en van het condensaatoverlaadstation. Deze route is tevens de route naar het 

passagiersstation van Roodeschool. De enkele personenauto over de openbare weg van en naar het 

condensaatoverlaadstation wordt opgenomen in de reeds aanwezige verkeersstroom. Derhalve is de 

indirecte hinder niet relevant. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat het condensaatoverlaadstation is gelegen op een geluidsgezoneerd 

industrieterrein. Conform jurisprudentie hoeft derhalve de indirecte hinder als gevolg van 

verkeersbewegingen van en naar de inrichting niet in het akoestisch onderzoek te worden 

meegenomen. 

0 

. 
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In opdracht van Noordgastransport is door Tebodin een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar het 

condensaatoverlaadstation te Roodeschool. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de 

actualisering van de vergunning, conform artikel 8.4 van de Wet miliebeheer. 

Het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau (LAr,d is berekend ter plaatse van enkele woningen in de 

omgeving van de inrichting en ter plaatse van de zonegrens. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(LAr,LT) bedraagt maximaal 48 dB(A) ter plaatse van de woningen (rekenpunten 02 en 03) en maximaal 

43 dB(A) ter plaatse van de zonegrens (rekenpunten 09 en 17). 

Daarnaast is een 50 dB(A)-etmaalwaardecontour bepaald voor de inrichting. Deze contour valt in zijn 

geheel binnen de 50 dB(A)-zonegrens. 

De maximale geluidsniveaus (LAmaxl zijn bepaald ter plaatse van enkele woningen in de omgeving van 

de inrichting en bedragen ten hoogste 72 dB(A) (reken punt 1 ). De maximale geluidsniveaus (LAmax) 

treden alleen op in de dagperiode. Ten aanzien van de maximale geluidsniveaus (LAmax) wordt niet 

voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 70 dB(A) in de dagperiode zoals gesteld in de "Handreiking 

industrielawaai en vergunningverlening", publicatie 1998. Volgens de Handreiking is het echter ook 

mogelijk in de dagperiode maximale geluidsniveaus tot maximaal 75 dB(A) te vergunnen 

De maximale geluidsniveaus (LAmax) worden veroorzaakt door het remmen van de locomotief. Het 

nemen van maatregelen om het piekbronvermogen van het remmen van de locomotief terug te 

brengen is niet mogelijk. Het nemen van maatregelen door afschem1ing van de bron betekent dat een 

groot gedeelte van de gehele inrichting dient te voorzien van geluidsschermen. Dit brengt zeer hoge 

kosten met zich mee en valt ons inziens niet binnen het ALARA-beginsel. 

Indirecte hinder treedt op ten gevolge van het aan- en afrijden van voertuigen naar en van de inrichting 

over de openbare weg. Per dag rijden er maximaal 2 personenauto's per dag via de Tilweg en de 

Stationsstraat naar en van het condensaatoverlaadstation. Deze route is tevens de route naar het 

passagiersstation van Roodeschool. De enkele personenauto over de openbare weg van en naar het 

condensaatoverlaadstation wordt opgenomen in de reeds aanwezige verkeersstroom. Derhalve is de 

indirecte hinder niet relevant. 

Daarnaast wordt opgemerkt dat het condensaatoverlaadstation is gelegen op een geluidsgezoneerd 

industrieterrein. Confom, jurisprudentie hoeft derhalve de indirecte hinder als gevolg van 

verkeersbewegingen van en naar de inrichting niet in het akoestisch onderzoek te worden 

meegenomen. 
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Bedrijfsduurcorrecties voor de mobiele bronnen 

Tebodin, Consultants & Engineers 
30919-01 

Bijlage 3 

Over het terrein van de-inrichting rijden de locomotief (route 1) en wagons (route 2). In onderslaande label zijn de 

verschillende handelingen met bijbehorende lengtes van de rijroutes weergegeven. De handelingen zijn gebaseerd op 

de werkbeschrijving van NGT voor het condensaat over1adingsstation. 

Verschillende handelingen vinden plaats buiten het hekwerk van het condensaat over1adingsslation. Deze vallen dus buiten 

de activiteiten op het terrein van de inrichting en zijn niet meegenomen in het akoestisch onderzoek. In de tabel worden de 

aanlallen wagons gegeven die over het terrein van de inrichting rijden. Indien een deel van die wagons buiten het terrein 

rijden, wordt tussen vierl(ante haken het aantal wagons op het terrein van de inrichting gegeven. 

In de tabel wordt de lengte van de rijroute voor de wagons per wagon weergegeven. De lengte van de rijroute is 

gebaseerd op de lengte die het midden van de trein over het terrein rijdt. Dit omdat de vOOfSle wagon een kortere rijlengte 

over het terrein heeft dan de achterste wagon. 

Handeling 

Plaatsen 16 [8) lege wagons op spoor 3 

Omlopen locomotief via spoor 2 

Oppakken 8 beladen wagons spoor 4 en 

Plaatsen op spoor 2 voor het stootjuk 

Oppakken 8 (0) lege wagons van spoor 3 en 

Plaatsen op spoor 4 

Oppakken 8 beladen wagons spoor 5 en 

Plaatsen 4 wagons op spoor 2 (overige 4 wagons blijven gekoppeld aan loc) 

Oppakken 8 lege wagons van spoor 3 en 

Plaatsen op spoor 5 

Plaatsen 4 beladen wagons op spoor 2 en 

Wegrijden 16 [12] wagons vanaf spoor 2 

Totaal 

De bedrijfsduurcorrectie wordt uitgerekend met de volgende formule: 

Cb= -10 log {LJ(n*v*T*1000)} dB 
waarbij: 

L= lengte rijroute in m 

n= aantal bronnen per rijroute 

v = snelheid In km/h 

T= uren per periode 

lengte rljroute in meters 

locomotief Wagons 

150 8x55 

150 -
2x50 8x100 

2x60 8x110 

- -
2x50 8x100 

2x15 8x70 

- 4x40 

- 8x55 

- 10x60 

- -
- 12x75 

650 5580 

In de navolgende tabel is de bedrijfsduurcorrectie in dB's gegeven voor de verschillende rijroutes 
en voor de verschillende periodes. 

Rijroute lengte rijroute (L) Aantal bronnen (n) Snelheid Cb (dB) 

in meters per rijroute (v) 

1 650 10 5 29.7 

2 5580 10 5 20.3 

Lwr metingen NGT Roodeschool.xls, 02/06/03 
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Geconcentreerde bronmethode (methode 11.2) 

Tebodin, Consultants & Engineers 

30919-01 
Bijlage 4 

Bron: Rijden locomotief 
Bodemvtak ja 

Meelhoogte [m)1-3_.o_-1 
Bronhoogte [m]1-2_.o_-1 
Meetafstand [m] 15.0 

Frequentie [Hz) 31.5 63 
L., [dB(A)) 32.1 47.7 
Dgeo [dB] 34.5 34.5 

Db [dB] -2.0 -2.0 
LwR [dB(A)] 64.6 80.2 

125 250 500 1k 2k 
52.9 61.8 67.8 66.6 60.4 
34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 
-2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 
85.4 94.3 100.3 99.1 92.9 

Bronnummer 
E

ee 
Meetpunt 
Koppelen 

4k 8k 
56 47.9 

34.5 34.5 
-2.0 -2.0
88.5 80.4 

dB(A) 
71.4 

104.0 

Bron: Piekbron, remmen locomotief 
Bodemvtak ja 

Meethoogte [m)
1-
3_.o_-1Bronhoogte [m] 1-2_.o_-1 

Meetafstand [m] 15.0 

Frequentie (Hz] 31.5 63 
Lp [dB(A)] 33.8 40.3 
Doeo (dB) 34.5 34.5 

Di, [dB] -2.0 -2.0
LwR [dB(A)] 66.3 72.8 

Bronnummer 
�

e 
Meetpunt 
Koppelen 

125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 
44.3 47.5 57.9 73.8 75 69.2 58 78.1 
34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 
-2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 
76.8 80.0 90.4 106.3 107.5 101.7 90.5 110.7 

Aangepast meetvlakmethode (methode 11.3) 

Sm= Oppervlakte meeMak 
Dl = RichHngsdindex 

ti. L,= Nabijheidsveldcorrectie 

Bron: Rijden 1 wagon 
Dl[dB):

� Opp. S,. (m2J: 113.0 
6 LF (dB]: 0 

Bronnummer 

E Meetpunt 6
Koppelen 

Frequentie [Hz) 31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k dB(A) 
Ls [dB(A)J 41.8 57 .6 

10 Log Sm [dB] 20.5 20.5 
Dl [dB] 0 0 

.ó LF[dB] 0 0 
LwR [dB(A)] 62.3 78.1 

61.9 68.9 70.9 72.4 74.2 71.4 63.3 79.1 
20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 20.5 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
82.4 89.4 91.4 92.9 94-.7 91.9 83.8 99.7 

Bron: Verlandingsunit condensaat 
Dl[dBJ:

� Opp. Sm [m2]: 3.4 
ó 4 [dB]: 2 

Bronnummer 21-28 
Meetpunt 1-2_9 _--1 Koppelen '--n_ee _ __, 

Frequentie [Hz) 31.5 63 
Ls [dB(A)J 31 39.6 

10 Log Sm [dB) 5.3 5.3 
Dl [dB) 0 0 

t,. LF [dB] -2 -2 
LwR [dB(A)) 34.3 42.9 

125 250 
36.1 49.9 

5.3 5.3 
0 0 

-2 -2
39.4 53.2 

Lwr metingen NGT Roodeschool.xls, 02/06/03 

500 1k 2k 
55.4 56.8 60.7 

5.3 5.3 5.3 
0 0 0 

-2 -2 -2 
58.7 60.1 64.0 

4k 
59.9 

5.3 
0 

-2
63.2 

8k 
50.4 

5.3 
0 

-2
53.7 

dB(A) 
65.1 

68.4 

ET 

Fl 
1 1 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Mocle1'Roo<leschool -30919-01 Roodeschool -30919-01 B Roodeschool 
Groep, (hoofdgroep) 
Lijst van Bodetagebieden, voor rekenmethode Industrielawaai -IL 

Id Oma chrij ving J:-boekl Y-boekl J:-boek2 Y-boeltl X-boek4 

30919-01 B 
Bijlages 

Y-koeli:4 

------------------
--------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 Zachte bodem 246382.3 604498. 6 246293. 7 604342 .5 246347 .8 604518. 2 1.0 

02 Zacht-e bodem 246323. 5 604519. 0 246165. 8 604390.3 246357 .3 604477-5 1 .o 

03 zachte bodem 246325.0 604411.5 246259.9 604304 .8 246262 .l 604449 .8 1.0 

04 Zachte bodem 246069 .4 604514.2 246149.4 604583 .3 246151.4 604419 .1 LO 

05 Zachte bodem 246351. 7 604598. 2 246224 .6 604486 .o 246318 .6 604635. 7 l.O 

06 Zachte bodem-246360. 3 604601.3 246421. 5 604649.l 246328. 3 604642.2 1.0 

07 Zachte bodem 246202. 7 604624 .o 246285. 0 604693. l 246239 .5 604580. l l.0 

08 Zachte bodem 246439 .5 604413 .l 246488 .9 604497. 8 246371.2 604452. 9 l. 0 

09 Zachte bodem 246423.9 604545 .6 246495 .2 604502 .5 246442-• 604576. 3 l.0 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 17:13:32 
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Tebodin Consultants & Engineers 30919-01 B 

NGT Roodeschool Bijlage 5 

Model, aoodeschool 30919·01 .Roodeschool - 30919·01 B Sl:oodeschool 
Groep, (hoofdgro<>p) 
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id omschrijving X-hoekl Y-hoekl X-hoek2 Y-hoek2 X-hoek3 Y·hoek3 lo\Vld Koogte Refl. Cp Kappell 
----- ------------------------·---------------------------- -----------------------�-------- ---------------------------------------------

Ol Woning 246200 .5 604517.0 246191. 2 604527. 7 246,84.4 604521.8 o.o 6 .o 0.8 0. 0 
02 Woning 246215 .1 604539. 9 246224. 9 604548. 7 246231. 8 604541.0 0.0 6 .0 0.8 o.o 
03 Bedrijr 246258-1 60(515. 0 246227. 8 604549 .2 246240. 5 604560 .4 0. 0 6. 0 o.a 0. 0 
04 Bedrijf 246277. 6 604543 .3 246252. 2 604521-4 246235. 0 604541 .2 0. 0 6. 0 o .a 0. 0 
05 Moniog 246266. 4 604579. 9 246,75. 2 604586.7 246279. 2 604581. 5 0. 0 6. 0 0.8 0 .o 

06 Woning 246314. 7 604607. 7 246324. 5 60 ,4615. 5 246330. 3 604608 .2 o.o 6.0 0. 8 0 .o 
07 Woning 246319.l 604629. 7 246327. 9 604618. 5 246321.0 6046l3 .1 o.o 6.0 0 .8 0 .o 
08 Bedrijf 246192. 2 604550.6 246161.0 60,4587. 2 246194. 7 604616 .0 0.0 6.0 0.8 0 .o
09 Woning 246375.2 604653. 7 24636S. 9 604645.4 246360 .• 604651 .6 o.o 6 .o 0,8 0. 0 
10 woning 246358.1 604662 .o 246365.S 604654-7 :l46359 .• 604648 .6 0.0 6 .0 0.8 0. 0 

ll woning 246425 .5 604675 .6 246392 .3 604687 -8 246396. 9 604700 .4 0. 0 6. 0 0 .8 0.0 
12 Woning 246375.7 604695 .2 H6379. l 604705. 9 246367 .4 604109.6 0. 0 6. 0 0 .8 0. 0 
13 Woning 246353.3 604680.0 246368. 9 604696 .1 :l46360 .2 604704. 5 0. 0 6.0 0.8 0.0 
14 Woning 246342 .o 604693 .2 246354. 2 604704 .4 246347.4 604711. 8 0.0 6. 0 o.a o.o
15 Woning 246354.2 604714.2 246350.8 604705.4 246344 .5 604707. 9 0.0 6 .o 0. 8 0.0 

16 Woning 246332. 3 604722.s 246326. 9 604705.4 246334. 7 604703 .0 0.0 6.0 o.s o.o
17 Woning 246339. l 60t739.l 246345. 0 604746.9 246349.4 604743 .6 o.o 6.o 0.8 0 .0 
18 woning 246348.4 604733 .2 246354. 2 604748. 8 246362.0 604745.9 o.o 6.0 0.8 0. 0 
19 Woning 246365. 5 604749.3 246358 .6 604742.0 246363. 7 604737 .3 0.0 6.0 0.8 0. 0 
20 Woning 246373 .3 604724. 9 246376. 2 604735.:l 24636S. 9 604738.l 0.0 6.0 o.8 0. 0 

l1 Woning 246381.6 604721.0 246390. 3 604742.0 :l4640l.O 604737 .s o.o 6.0 0 .8 o.o 
2. woning 246412 .8 604715.7 246419.1 604728. 8 ,46430 .4 604723 .4 0. 0 6.0 o .a o.o 
23 Woning 24�441.4 604704 .9 l4H5:l-3 604717.6 246465. 0 604712.7 0.0 6.0 0.8 o.o 
24 Woning 246500 .6 604693 .2 ,46481.6 604703.0 246474.3 604688.8 0. 0 6.0 0.8 0.0 
25 Woning ,46499. 7 604690 .3 246510.4 604685.4 246506. 9 604677 .6 0. 0 6.0 0. 8 0.0 

26 Woning 246550. 9 604661.0 246538 .2 60·4664. 9 246540. 2 604671. 2 0. 0 6. 0 0. 8 0.0 
21 Woning 246551.4 604680 .o 246544 .6 60•4668 .8 246536. 3 604673.8 0. 0 6. 0 0. 8 0.0 
28 Bedrijf 246510 .• 604657.l 246488 .4 604613. 7 246470.) 604622. 8 0. 0 6. 0 0. 8 0.0 
29 woning 246519. 2 604654. 7 246509 .4 6014634 .2 246502. 5 604637.4 0 .o 6.0 0. B o.o 
30 Woning 2465]4 .8 604650. 3 246526 .0 60,4626 .◄ 246514.3 604630. 7 o. 0 6. 0 0. 8 o.o 

31 Woning 246549 .4 604643-9 24654l .6 604626.8 246531.9 604631.3 0.0 6 .o 0. 8 0.0
32 Woning 246462.l 604603 .• H6467 .0 604612.2 246478.2 604605. 9 o.o 6.o o.e 0.0 
33 Woning ,46459 •• 604598. 0 246480.l 604587.8 246475 .s 604519 .o o.o 6.0 0. 9 0. 0 
34 Woning 246548. 5 604566. l 246503. 6 604586.3 246500 .1 604578 .5 0.0 6.0 0.8 0. 0 
35 woning 246500.6 604530.2 246473. 3 604545. 8 246467. 2 604535 .2 0.0 6-0 0-8 0. 0 

36 Woniog 246500,l 604509-1 246482 .1 604519.3 246477.5 604511.2 o.o 6.0 0.8 0. 0 
l7 woning 246425 .0 604529 .6 246441. l 6045n .a 246(35. 4 604510 .0 0.0 6.0 0.8 o.o 
38 Woning 246401.1 60449] .0 24H06.9 604504. • 246414. 3 604500 .4 0.0 6.0 0-8 0.0 
]9 Woning 2464:lS .o 604494 .• :.46(13.8 604501. 3 246409. 9 604494.9 o.o 6.o 0.8 0.0 
40 Woning H6384 .5 604462. 7 246397. 7 604454 .4 246402 .] 604461. 9 o.o 6.0 0.8 0.0 

41 woning 246328.8 604457 .8 :l4634l.5 604449.5 246345.6 604455 .8 0.0 6.0 0. 8 o.o 
42 Woning 24635l.8 604469 .1 246332.3 604484 .2 246324. 4 604474.0 o.o 6.0 0. 8 0.0 

43 Woning 246355. 7 604483 .7 246365. 9 604478. 3 246369.8 604485.7 o.o 6.0 0. 8 o.o 
44 woning 246362. 5 604501. 3 246375. 7 604493 .5 ,46380.l 604500 .8 0.0 6 .0 0. 8 o.o
45 Bedrijf 246356. 7 604516. 9 246370.8 604508.6 246390. 8 604542. 7 0. 0 6.0 0. 8 0.0 

46 Bedrijf 246390. 8 604573. 0 246H4.] 604590.l '464:ll. l 604579 .4 0. 0 6.0 0. 8 o.o

Weergegeven wordt de reflect.iefact.or van 31 Hz. 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 17:13:48 
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

1<odel ,Roodeschool - 30919-01. Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Groep, (hoofdgroep) 
Lij at van Gebouwen, voor rekenmethode Industriela\faai - IL 

Id 

0 1  
02 
03 
04 
os 

06 

07 
08 
09 
10 

ll 
ll 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
l9 
20 

l1 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 

33 
34 

35 

36 
37 
38 
39 
40 

41 

42 
43 
44 
45 

46 

ll".Opp>U 

Weergegeven wordt de reflectie:factor van 31 Hz 

Geonoise V4.03 

30919-01 B 
Bijlage 5 

29/Sep/03 17:13:48 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model,Roodeschool - J09l9-0l Roodeschool - JOn9-0l B Roodeschool 
Groep, (hoofdgroep) 
Lijst van Ontvangers, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

30919-01 B 
Bijlage s 

Id X y Mvld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte � Hoogte I' 1:cppel Id 

01 woning 246419 ,6 60467'. 7 0 .0 5. 00 ll 

02 Koning 246369.2 604648 .2 0. 0 5. 00 09 
03 woning :24632S. 1 604604 .0 0. 0 S .00 06 
04 woning 246273 ,6 604571.0 0. 0 S .00 05 
05 Woning 246228. 5 604531. S o.o s.oo 02 

06 Woning 246364.4 604504 .6 0 .o 5.00 44 
07 woning 246457 .o 604593 .8 0 .0 5. 00 33 

os Woning 246464. l 604607 .) 0. 0 5. 00 32 
09 Zone 246450. 3 604695 .6 0. 0 5. 00 
10 Zone 246512. 3 604670. 2 0. 0 s.oo

11 zone 246485.2 604606. 3 0.0 s.oo 

12 Zone 246445.6 604555. 4 o.o 5.00 
l3 Zone 246389 ,6 604508. 9 0.0 s. 00 
14 zone 246281. l. 604490.0 o.o s. 00 
15 Zone 246241. 9 604581.:l 0.0 5,00 

16 Zone 246297. 9 604631. 7 0. 0 5. 00 
l 7 Zone 246338 .6 604668. 9 0. 0 5.00 
18 zone 246391,l 604711.0 0. 0 5. 00 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 17:14:03 

Omechrijving 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Mode1'Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Groep, (hoofdgroep) 
Lijst van Crids" voor rekenmethode Industrielawaai - IL 

Id 

01 

OmacJ>rijving 

Grid 01 

Geonoise V4.03 

X-links Y-onder lC-r"cbts Y-boven 

246241,4 604479,7 246545,6 604739,8 0.0 

30919-01 B 
Bijlage 5 

HQOgte X-a.fst Y-abt x-aant Y-aant Totaal 

5.0 5.0 s.o 61 53 3233 

29/Sep/03 17:13:55 
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model,Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Groep, (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industriela-wa.!.i lL 

Id Omschrij'\Fing X '{ "vld floogte Refl. De,np. 

30919-01 B 
Bijlage 5 

aichti.ngsindex 
-- - - -- - . . .  -- ... �------�- � ----------------------------------------------------------------------------------------- - ----- ------------ --. --
01 Rijden locomotief 246318. 8 6045S2. 7 o.o 2.0 360.0/0.0 
02 Rijden locomotief 246326.3 6045S8. 6 o.o 2 .o 360.0/0,0 
03 Rijden lo<:omotie.f 246336. 7 604565. 7 0. 0 2 .0 360. 0/0. 0 
04 Rijtlen locomotief 246346 .5 60457:l. 9 0. 0 2 .o 360.0/0.0 
05 Rijden locomotief 246356 .2 604580 .6 0.0 2.0 360, 0/0. 0 

06 Rijden locomotief 246366.0 604588 .8 0.0 2. 0 360.0/0.0 
07 Rijden locomotief 246376. 9 604596.9 o.o 2 .0 360.0/0 .0 
08 Rijden locomotief ,46389.l 604605. B 0.0 2 .0 360 .0/0.0 
09 Rijden locomotief 246407. 3 604620. 8 0. 0 2 .0 360.0/0.0 
10 Rijden locomotief 246426.3 604636. 6 0. 0 2 .o 360, 0/0. 0 

u Rij den wagons :U63l9,9 604550. 9 0 .o 0 .5 360.0/D.0 
12 Rij den wagons 246327.4 604556.4 o.o 0 .s 360. 0/0. 0 
13 lti j den wagons 246337 .B 604563. 9 o.o 0. S 360 .0/0. 0 
14 Rij den wagons 246347.l 604571.1 0.0 0. 5 360.0/0.0 
15 R.i j den wagons 246356. 9 604578. 8 o.o o. 5 360-0/0.0 

l6 Rijden �agons 246367 .4 604587. 0 0 .0 0. 5 360 .0/0.0 
17 Rijden wagons 246377. 8 604595. 4 0 .o 0 ,5 360.0/0,0 
18 Rij den w-a9otts 246330.3 604604.0 0. 0 0 ,5 360.0/0.0 
19 Rijden wagooe 246408. 7 604618. 8 0. 0 0 .5 360.0/0.0 
20 Rijden wagons 246427. 7 604634. 9 0. 0 0 .5 360.0/0.0 

21 verladingsunit 246354 -8 60457:1,l o. 0 0 .8 360.0/0.0 
22 verladingeunit 246358. 5 60457◄ .8 0.0 D .8 360.0/0.0 
2.3 Verladingsunit 246376.9 604588. l 0.0 0.8 360.0/0 .0 
24 Ve-rladingsunit 246382. 7 604592. 2 0 .0 0 .8 360.0/0.0 
25 Verladiogsunit 246403 .4 604607. 4 0 .o 0. B 360.0/0.0 

26 verladingsunit 246406. 0 604609. 5 0 .0 0. B 360.0/0.0 
27 Verladingsu.nit 246424. 6 604623. 8 0 .0 0. 8 360.0/o.o 
28 Ver l adingsuni t 246428. 7 604626. 7 0 .o o. 8 360, 0/0. 0 
34 Piek.bron, re�n locomoti 246316., 604549.B 0. 0 o.s 360. 0/0. 0 
35 Piekbron, rennen locomot i 246353 .1 604566. 7 0. 0 o.s 360.0/0.0 

36 Piek.bron, reffl"Oen locomoti 246344.5 604579.l 0. 0 0 .5 360. 0/0. 0 
37 Piekbron, reninen locomoti 246388. 7 604615 .8 0. 0 0 .s 360, 0/0. 0 
38 Fiekbron, reumen locomoti 246427 .• 604647,6 0. 0 0 .s 360,0/0.0 
H Piekbron, renwnen locomoti 246U3. l 604618 ,4 0. 0 0 .5 360.0/0 .0 
40 Gae.motor 246385 .l 604580.5 0 .0 3 .0 )60 .0/0.0 

De bed<ij fstijdcorrecties 10>) -worden weex-gegeven in dB per periode 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 17:14:10 
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Tebodin Consultants &: Engineers 30919-01 B 
NGT Roodeschool Bijlage 5

• > Model,Roodeschool . 30919-01 Roodeschool . 30919-01 B Roodeschool 
Groep, (hoofdgroep) 
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai . IL 

Id Lwrll Lwr63 L-wr12S Lwr250 L"WrSOO Lwrl.k Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA Cb(ll) Cb(A) Cb(N) 

--------------- --------------------------- -------------- -------------------------------------------------------------------------------

01 64.6 80.2 85.4 94.) 100.3 99. l 92.9 88 .s 80.4 103. 9 29. 70 

02 64. 6 80.2 85. 4 94.3 100. 3 99.l 92 .9 88 .s 80 .4 103. 9 29. 70 
03 64 .6 80.2 85-4 94.3 100.3 99 .. l 92 .9 88 .s 80 .4 103. 9 29. 70 

04 64.6 80.2 8S.4 94. 3 100 .3 99.l 92.9 88.S 80 .4 103.9 29. 70 
os 64 .6 80.2 8S.4 94.J 100.J 99.l 92 .9 88 .s 80 .4 103.9 29. 70 

06 64.6 80. 2 8S.4 94.3 100.3 99.l 92. 9 88. S 80 .4 103.9 29. 70 
07 64.6 80.2 8S.4 94 .3 100.3 99.l 92. 9 88 .5 80 .4 103 .9 29. 70 

08 64. 6 80.2 8S.4 94 .3 100 .3 99.l 92 .9 88 .s 80 .4 103 .9 29.70 

09 64.6 80.2 85 .4 94.3 100.3 99.l 92 .9 88.S 80.4 103.9 29.70 

10 64 .6 80.2 85.4 94-3 100 .3 99.l 92.9 aa.s 80-4 103.9 29. 70 

11 62 ,3 78, l 82 .4 89.4 91.4 92 .9 94. 7 91.9 83 .8 99 .6 29. 70 
12 62.3 78. l 82.4 89.4 91.4 92 .9 94. 7 91.9 83.8 99,6 20 .JO 
l3 62.3 78. l 82.4 89.4 91.4 92 .9 94. 7 91.9 83 .8 99 .6 20 .30 
14 62.3 78. l 82.4 89.4 91.4 92.9 9-l.7 91.9 83 .8 99.6 20 .JO 
15 62.J 78 .l 82.4 89.4 91.4 92.9 94 .7 91.9 83 .8 99.6 20 .30 

16 62 .3 78.l Sl.4 89.4 91.4 92.9 94. 7 91.9 83 .8 99.6 20.30 
17 62 .3 78.l 82.4 89-4 91.4 92.9 94-7 91.9 83 .8 99.6 20.30 
u 62 .3 78.l 82 .4 89.4 91.4 92.9 94. 7 91.9 83. 8 99.6 20.30 
19 62 .3 78.1 82 .4 89.-l 91.4 92.9 94. 7 91.9 83. 8 99.6 20 .30 
20 62 .3 78.l Sl.4 89 .4 91.4 92.9 94.7 91.9 83 .8 99-6 20.30 

21 34.3 4l.9 39.4 53.2 58 .7 60.l 64. 0 G3 .2 53. 7 68 .4 1. 76 
22 34.3 42.9 39.4 53.2 58. 7 60.l 64 .0 63 .2 53. 7 68 .4 1. 76 
23 34.3 42.9 39.4 53.2 58 .7 60,l 64-0 63-2 53. 7 68-4 1.76 
24 34 .3 42.9 39.4 53 .2 58. 7 60.l 64.0 63 .2 53. 7 68 .4 l.76 
25 H.3 42 .9 39.4 53.2 58. 7 60.l 64.0 63 .2 53. 7 68 .4 1.76 

26 H.3 42 .9 39.4 53 . 2 58. 7 60.l 64.0 63.2 53. 7 68.4 1.76 
27 34 .3 42.9 39-4 53. 2 58. 7 60.l 64.0 63.2 S3.7 68.4 l,76 
28 34 .3 42.9 39.4 53 .2 58. 7 60 .1 64.0 63.2 53.7 68.4 1.76 
34 66.3 72.8 76 .8 80. 0 90 .• 106.3 107 .5 101. 7 90 .5 110.7 
35 66.l 72 .8 76-8 80.o 90.4 106.3 107 .s 101. 7 90 .5 110.7 

36 66.3 72.1 76.8 80.0 90 .4 106 .3 107 .s 101.7 90 .s 110.7 
37 66.J 12 .a 76.8 80.0 90.4 106.3 107 .5 101.7 90 .5 110.7 
38 66.3 72 .8 76.8 80 .o 90.4 106-3 107 .5 101,7 90 .5 110. 7 
39 66 .3 72.8 76.8 80. 0 90.4 106 .3 107.5 101, 7 90.5 ll0.7 
40 61.2 64.1 72.1. 76 .0 84.1 88.7 86. 7 79.4 72. 7 92.1 1.76 

,De bed.rijf etij dcorrectiee (0,) worden weergegeven in dB per periode 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 17:14:10 
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van boofdgroepop alle ontvangerpunten 

... �. Rekenmethode, Induetrielaw·aai - IL; Periode I Alle perioden 

Id. Olllach.rijving 

01 A Woning 
02-A 'Noning 
03-A lloning 
04-A woning 
os:A Noning 

06 A Woning 
o,-,. woning 
08-A Woning 
09-A Zone 
10:A zone 

11 A ione 

U-A Zone 
13-A Zone 
14-A zone 
15:A Zone 

16 A Zone 
17-A zone 

18:A Zone 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 

Hoogte 

5. 0 
s.o 
s.o 
s.o 
5.0 

5.0 
s.o 
s.o 
5 .0 
s.o

s.o 
s .o 

5.0 
s.o

s.o 

s.o 
5. 0 
5 .o 

Dag Avond 

44.B 
47.7 
48.4 
43.2 
27 .2 

37 .4 
44.2 
46.0 
43.4 
31.0 

40.1 
38. 7 
38. B 
40-2 
35, 7 

38.1 

u.o

39.2 

Nacht 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Etmaal Li 

U.8 74.8 

47.7 74.4 
48.4 76.0 
43.2 73.3 
27 .2 56.2 

37.4 67 .s 
44.2 73.2 
46.0 73.S 
43.4 73.2 
31.0 59.4 

40. l 70.6 
38. 7 69.8 
38.8 65. l 
40.2 70.4 
35.7 67.5 

3B.1 68 ,3 
43.0 69.9 
39.2 66.6 

30/Sep/03 13:05:11 

-- ------------

e 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

l<odel, Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 8 Roodescl>ool 
Bijdrage van hoofdgroe:P op ontvangerpunt Ol_A - Woning 
Rekenmethode: Induetriel�w,1ai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. Oml>chrij vlag Hoogte 

40 GaStnOtor 3. 0 
20 Rijden wagons 0. 5 
19 Rijden wagons 0.5 
10 Rijden locomotief 2 .o 
18 Rijden wagons 0 .5 

17 Rijden wagons 0 .s 
09 Rijden locomotief 2 .0 
16 Rij den wagons o.s 
15 Rijden wagons 0 .5 
08 Rijden loco,notief 2. o 

07 Rijden locomotief 2 .o 

14 Rijden "'agons 0 .5 
06 Rijden loeot!K)tief 2.0 
13 R. ij den wagons 0 ,5 
28 verladingsunit 0 .8 

05 Rijden locomotief 2. Q 
27 Ver ladingsu.ni t 0. 8 
12 Rij den wagons Q.5 
26 Verladingaunit 0 .8 
04 Rijden locomotief 2 .0 

25 Verladi.ngaunit o .a 
03 Rijden loc<>ootief 2 .0 
02 Rijden locomotief 2 .0 
Dl Rijden locomotief 2. 0 
24 Verladingsunit 0. 8 

23 verladingounit 0. 8 
22 verladiligounit 0 .8 
ll Rij&n wagons 0.5 
21 Ve-rladingsuni t 0 .8 
34 Pieltbron, r......,n locomotief 0 .s 

35 Piekbron, reamen locomotief 0 .s 
36 Piekbron, reamen locomotief 0 .s 
37 Piek.bron. ret1:1men loCOfflOtief 0. 5 
38 Piekbron, reamen locomotief 0. 5 
39 Piekbron. reamen locomotief 0. 5 

Dag Stme.al 

41.2 41.2 

37. 7 37. 7 
33. 7 33 .7 
3.3. l 33 .1 
30. 7 30 ,7 

29 .6 29.6 
28. 9 28 .9 
28.2 28 .2 
27.0 27 .0 
25.l 25 ,l 

25.1 25 .1 
24.0 24.0 
23. 7 23. 7 
23. 0 23 .0 
22. 8 22.8 

22. 7 22.7 
22.4 22 .• 
22.0 22. 0 
19.7 19.7 
19 .4 19.4 

19. J 19.3 
18.6 la .6 
17. 8 11 .a 
17 .3 17 .) 
16.9 16.9 

16.1 16 .l 
u.o 14. 0 
11.9 u.�

11.5 ll. 5 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li 

44 .1 l.l 

58 .o 0 .o 
54.4 o.c 
62-8 o.o 
52.5 1.5 

Sl. 9 2 .0 
S8.6 0 .o 
S0.9 2 ,4 

50 .o 2. 7 
.55 .4 o. s

56 .0 1.2 
47 .1 2., 
55. 1 l.6 
46 .3 J.Q 
24.5 0 .o 

54 -3 2. 0 
24. l 0. 0 
45 .5 3. 2 
22.] 0 .8 
Sl.4 2 .3 

22. 0 1.0 
50 .8 2 .s 
50 .1 2 .7 
49 .8 2-8 
20 .s l., 

20.0 2.1 
18 .3 2 .6 
44.9 3.3 
lS.9 2 .7 
S5.8 3 .3 

59 .2 2. 9 
60 .3 2. 8 
64. 9 l.O 

7l. 7 0.0 
65.B 0.4 

---------------------------- ----------------------------------- -----------------------------------------------... _.,._ -------------_.., _____ 

n,t.a.hn 44.9 , .... 

Alle getoonde dB-waard.en zijn A•gewoge.n 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 16:41:17 

.llvand Cm 

44.8 
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model , Roodeschool - 30919-01 Roodeachool - 30919-01 B Rood.eschool 
Bijdrage van hoofdgroei!" op ontvange rpunt 02_A • Woning 
Rekenmethode , Industrielawaai • IL: Periode , Alle peri oden 

Id. OmechrijviAg D&g Avand Bac:ht Zt:11111.111 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Ll Cm 
------------------------------ ...... -------...... -.......... -.. -----~ - .. --- -------------------- --- ....... ---..... -- ....................... --- ............. --- ......... ......... -------- ---------
40 Gasmotor 3 . 0 45. 0 4 5 . 0 4ó.8 o. o 
18 Rij den wagons o . s 36 . 3 3ó . 3 56.6 o . o 
19 Rij den wagons 0 . 5 35 . 9 35 - 9 56.2 o.o 
17 Rijden wagons o . s 3S.6 35 . 6 55.9 o . o 
20 Ri jden wagon■ o.s 34. 7 )4 . 7 55.4 0 . 4 

l.6 Rijden wagons 0 . 5 33.0 33 .0 53. 8 0 . 5 
l.5 Rij den "agens 0.5 31.1 31.l SL5 L l. 
08 Rijden locomotief LO 30 .6 30. 6 60 . 3 o . o 
07 Rijden locOfflOtief 2.0 29 . 9 29 . 9 59 . 6 0.0 
09 Rijden locomotief 2.0 29 - 8 29. 8 59 .s o . o 

l4 Ri jden wagons o.s 29.6 29-6 51.4 l.6 
10 Rijden locomotief 2. 0 29. 5 29.S 59 . 2 0 . 0 
13 Rij den wagons 0.5 28 . 2 28.2 50 . 4 l.9 
06 Rijden lOCOQIOt i ef 2.0 27 .s a, .s 57 . 2 o.o 
12 Rijden wagona o.s 26 . 8 26 . 8 o.3 2 . 3 

os Rijden locomotief 2 . 0 26. 2 26 . 2 55 . 9 o . o 
04 Rijden locomotief 2.0 25. 0 25 .o s5 . 3 0 . 6 
03 Rijden locomotief 2. 0 23 . 7 23 . 7 54 . S l.l 
02 Ri j den locomotief 2. 0 22 . 3 22 . 3 53 . 5 l.5 
24 Verladingsunit 0 - 8 22 . 2 22 . 2 24.0 o . o 

25 Verladingaunit 0 . 8 22.2 22 . 2 23, 9 o.o 
26 Verladi ngauni t 0 .8 22.2 22 . 2 23 .9 0 .o 
:n Verladingounit 0 . 8 21.7 21 . 7 23. 7 0 . 2 
l7 Verlad.ingaunit 0 . 8 21.4 21.4 23 . 4 0 -2 
28 Verladiogsunit 0.8 21.4 n.4 23 . 6 0.4 

01 Rijden locomotief • • o 21.0 21.0 52 •• 1.8 
22 Ver1adingaWlit 0 . 8 17 .8 17.8 10 . 6 l.l 
21 Verladingsunit 0 . 8 17 .2 11.2 20 .2 1 .3 
1 1 Rijden wagon• 0 . 5 16 . 4 1 6 -4 48.6 2.5 
34 ~iekbron, reanen locomotief 0.5 59 . 4 2 . 5 

35 Piekbron, re,m,en locomotief o.s 6:1 . 2 1.7 
36 Piekbron, reamen locomotief 0.5 63.3 l.3 
37 Piekbron. reanen locomotief 0 -5 68 .6 o.o 
38 Piekhron, r""""'11 locomoti ef 0.5 65 . 7 o. 3 
39 Piekbron" reame.n locomotief 0. 5 65 .8 o.s 

Totalen 47.7 7 4 . 4 

Alle getoonde dB•waard~D sija A•gewogen 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 16:41:22 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

11odel , Roodeochool - J09l9- 0l Roodeschool - 30919 - 01 B Roodeschool 
Bi jdrage van boofdgroei;r-op ontvangeq,unt 03_A • Woning 
Rekenmethode; lnduet.rielawaai ~ IL; Periode I Alle perioden 

Id- Qmach:rij V Ulg 

40 Gaamotor 
14 R.i j den wagons 
15 Rijden wagons 
13 Rijden wagons 
12 Rijden wagons 

16 R.i j den wagons 
17 Rijden wagons 
18 Rijden wagona 
o, Rijden lOC01DOtief 
os Rijden locomotief 

03 Rijden loc0at0tief 
02 Rijden locomotief 
06 Rijden loc.-:,tief 
19 Rijden wagons 
01 Rijden locomotief 

07 Rijden locomotief 
08 Rijden locomotief 
20 Rijden wagono 
09 Rij den loc.-:,tief 
1l Rij den wagons 

ll Verladingaunit 
22 Verladingaunit 
10 Rijden locanoti~f 
2J Vedading■unit 
24 Verladingaunit 

25 Verlading■unit 
26 Verladiogounit 
28 Verlaclingounit 
21 Verlading■unit 
34 l'iel<bron, reanen locomotief 

35 Piekbron, r~n locomotief 
36 Pie:kbron, r.,_n locomotief 
37 Pie:kbron, r-n loc.-:,tief 
38 Piekbron. reanen locomotief 
39 Piekbron, rennen locomotief 

-rotalom 

Alle getoonde dB -~aarden ~ijn A- gewogen 

Geonoise V4.03 

3 .0 
0 .s 
0 .5 
0.5 
0.5 

0 .s 
C>.5 
o.s 
2 . 0 
2 . 0 

2 .0 
2.0 
2.0 
o.s 
2. 0 

l.O 
2.0 
o . s 
2.0 
o.s 

0. 8 
0. B 
2. 0 
0.8 
0.8 

0 .8 
0 .• 
o., 
0 . 8 
0 .5 

o.s 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
o . s 

'Dag lillcht 

44 .1 
37 .s 
J7 .J 
31 . l 
36. 3 

36 . J 
35 .o 
33 . 7 
31. 9 
31. 7 

31 . 3 
JO. 7 
JO. 7 
30 . S 
30.0 

29 . 4 
29.0 
27 , 2 
26. l 
26.0 

2J . 6 
2J.S 
22 .7 
21.9 
21. l 

u ., 
18 - 5 
15 . J 
15 . 2 

Rtmaal 

44-1 
J7 . s 
37 .3 
37.1 
36. 3 

36.J 
Js.o 
33.7 
n., 
Jl. 7 

31.l 
JO . 7 
JQ. 7 
JO . S 
30 .o 

29.4 
29 . 0 
27 .2 
26. 1 
26. 0 

23. 6 
23.S 
22. 7 
21.9 
21.l 

18 . , 
18.S 
lS. 3 
15-2 

48 ,4 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Ll 

4 5 . 8 0 . o 
57 . 8 0 . o 
57 . 6 0 . 0 
57 . 4 0 . 0 
S6.6 0 .0 

56 .6 0 .o 
55.J 0 .0 
54.7 o.& 
6l.6 o.o 
'1 . 4 0 .o 

61.0 o.o 
60.4 o.o 
60 . 4 0 . 0 
52 . 5 1-8 
59. 7 0 . 0 

59 . l o . o 
58 . 7 0 . 0 
50 , 0 2.4 
56 . 7 0.8 
55 . 7 o.o 

25.4 0 . 0 
25 . 3 0 . 0 
54 -1 1.7 
23.7 o.o 
n.o 0.1 

21.9 1.3 
21.7 1 . , 
U.3 2 . 3 
19 . l 2 . 1 
66.4 0 . 0 

57.5 0 , 0 
70.l 0 . 0 
65 . 2 0 . 8 
60 . • 2.S 
61 . 0 2.2 

76 .o 

29/Sep/03 16:41:25 



e 

Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeechool - 30919-01 Roodeschool • 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroep-op ontvangerpunt 04_A • Woning 
Rekenmethode, Industrielawaai - IL; Periode1 Alle perioden 

ld. Omllchrijving 

40 Gasmotor 
12 Rijden wagons 
13 Rij den wagons 
14 Rij den wagons 
01 Rijden locomotief 

02 Rijden locomotief 
15 Rijden wagons 
03 Rijden locomotief 
16 Rijden wagons 
11 R.ijden wagon& 

04 Rijden locanotiet 
17 Rij den va gons 
19 Rij den wagons 
18 Rijden wagons 
20 R.ijden wagons 

os Rijden locomotief 
06 Rijden locomotief 
07 Rijden locomotief 
10 Rijden locomotief 
09 Rijden locomotief 

08 Rij den locomotief 
21 verladingsunit 
22 Verladingswiit 
23 Verladingsunit 
24 verladingaunit 

25 Ver ladinge·uni t 
26 Verla<lingswiit 
27 Verladingsuni t 
28 Verladingsunit 
34 Pie.Jc.bron, remoen locomotief 

35 Pielcbron, rertne.n locomotief 
36 Piekbron, rennen locomotief 
37 Pielcbron, rennen locomotief 
38 Piekbron, reamen locomotief 
39 Piekbron, remnen loc:OIUOtief. 

Alle getoonde dB-waarden zijn A-g�ogen 

Geonoise V4.03 

3.0 
o.s 
0"5 
0.5 
2.0 

2.0 
0.5 
2.0 
0.5 
0.5 

2.0 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 

2.0 
2.0 
2.0 
2.0 
2.0 

2.0 
0.8 
0.8 
0.8 
0,8 

o.e 

o.a 

0 .8 
o.a 
o.s 

0.5 
o.s

o.s 
o.s 
0.5 

Dag 

37.5 
35.5 
33,9 
32 .5 
30 .5 

29.e 

29-0 
27.6 
27 .4 
27 .0 

26.6 
26.1 
25 .o 
H.6 
24.6 

23.9 
22.s 
21.1 
20.5 
20.4 

19.9 
17. 9 
16.4 
13.5 
12,B 

12.7 
12.4 
11.4 
u.2 

lfacht Etmaal 

37 .5 
35 .s 
33 .9 
32.5 
30.5 

29.8 
29.0 
27 .6 
27 .4 
27 .o 

26.6 
26.l 
25.0 
24 .6 
24 .6 

23.9 
22.5 
2l.l 
20.s 
20 ., 

19.9 
17 .9 
16.4 
13.S 
12.8 

12 .7 
12.4 
11.4 
11.2 

3091.9-01 B 
Bijlage 7 

Li Oll 

40.7 l.4 
56.0 0.2 
55.0 o.a

54.1 l.3 
60.2 0. 0 

59.5 o.o 
51.0 1.7 
57.3 0 .o 
49-8 l.l 
56. 7 o.o 

56.S 0.2 
48.8 2.4 
48.4 3 ,l 
47.6 2. 7 
48.2 J .3 

54.4 0.8 
53.4 l.2 
52.S l.7 
53.1 2.9 
52.6 2.s 

51.6 2.1 
21.1 1.4 
19.7 l.6 
17.4 2 .2 
16.9 2 ., 

17.2 2.8 
17.l 2 .9 
16 .4 3.2 
16.2 3 .2 
68 .0 o.o 

5-s.o 1.6 
65.3 1.1 
S8.4 2.7 
59.5 3.4 
59.3 3 .2 

--------- -- 1' --- -- ---- --- -- ---- ------.. - -- -- -

43,l n.l 

29/Sep/03 16:41:28 

Hoogte 

43.l 



Tebodin consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeschool - 30919·01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeechool 
Bijdrage van hoo.fdgroep-op ontvangerpunt OS_A ... Woning 
Rekenmethode I Industrielawaai - IL; Periode, Alle perioden 

Clmllchdjving 

40 Gasmotor 
l.l Rijden wagons 
13 Rij den wagons 
H Rij den wagons 
15 Rijden wago·ns 

16 Rij den wagons 
02 Rijden locomotief 
20 Rij den wagons 
03 Rijden locomotief 
04 Rijden locomotief 

05 Rijden locomotief 
19 Rijden wagons 
l 7 R.i j den wagons 
Ol Rijden locomotief 
18 Rij den wagons 

06 Rijden locomotief 
07 Rijden loc01DOtief 
08 Rijden locomotief 
10 Rijden locomotief 
09 Rijden locomotief 

ll Rij den wagons 
21 Verladingsunit 
22 Verladingsunit 
27 Verladingsunit 
28 Verladingauni t 

25 Verladingsunit 
26 Verladingaunit 
23 Verlad.ingsunit 
24 Verladingeuni t 
H Piekbron, rennen locomotief 

35 Pie.kbron, rennen locomotief 
36 Pie.kbron, remien locomotief 
37 Piekbron, reamen locomotief 
38 Piekbron, reanen locomotief 
39 Piekbron, rennen locomotief 

Alle getoonde dB-waarden z.i-jn A•ge-wogen 

Geonoise V4.03 

3.0 
o.s 
0.5 
0.S 

0.5 

o.s 
2.0 
0 .s 
2.0 
2.0 

2.0 
0.5 

,o .s 

J.O 

0.5 

2 .o 
2 .0 
2 .o 
2. 0 
2. 0 

0. 5 
0 .8 
0.8 
0.8 
0 .! 

0 ,8 
0 .8 
0 .8 
0. 8 
0-5 

0. 5 
o.s 
0.5 
o.s 
0.5 

AYCDd Nacht 

23.7 
15.5 
H.9 
14.5 
14.0 

12.6 
12.s 

ll.� 
12. 0 
ll.5 

11.0 
10.8 
10. l 
10, 0 

9.5 

8 .8 
8.1 
7.6 
6. 7 
�- 2 

6-0 
o.o 

-0.2 
-1.9 
-2.1 

-3.J 
-J .4 
-3. 9 
-4 .2 

27 .2 

Et-..l 

:n.7 
15. 5 
14.9 
u.s

14.0 

12.6 
12 .s 
12.2 
u.o 

ll.5 

11. 0 
10.8 
10.1 
10.0 

9.5 

8.8 
8.1 
7.6 
6 .7 
6 .2 

6.0 
0.0 

-0.2 
·l. 9 
-2 ,l 

·3 .3 
-3 -4 
-3 .9 
-4.2 

27.2 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li 011 

2$.0 2.5 
38 .0 2. l 
37 .e 2. 5 
37 .5 2. 8 
.37.2 3.0 

36.0 3.1 
43 ,7 1-5 
36 .) 3 .8 
43,S 1.9 
43.l 2 .2 

43.l 2.( 
H.7 J .6 
ll. 6 l. l 
40.9 1.2 
33 .3 3 .4 

41.l 2 .6 
40.6 2 .8 
40 .2 3 .o 
]9.8 3.4 
39.l l. 2 

37. 7 2.0 
4 .s 2 .8 
4,4 2 .9 
J .5 ) . 7 
3 .4 3. 7 

2 .o 3.S 
l.j 3 .s
1.0 3 .• 
0 .8 3 •• 

46 .7 1.9 

46. 7 2. 9 
46 .s 2. 8 
43. 2 l.5 
43, l 3 -8 
45.9 3. 7 

s,.2 

29/Sep/03 16:41:31 

:, 

1 

Hoogte Dag 

. .,_ -·- --.... ----. --------- ... --------... ---- ---_ .. _.., __ -----...... ----------------------- ... -------·-... -----...... -. -----... -----.. ---.. -------.. -----.. ----
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

llode1' Roodeschool - Jo,19-0l Roodeschool - 30919-0l B Roodeschool 
Bijdrage van boofdgroe!"'op ontvangerpunt 06_A - woning 
Rekenmethode: Industriel.awaai • IL; Periode I Alle perioden 

Id. OUISchrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li Cm 

---··---
------··--·--··-----------·-···-----·-·-------···-------

·---·----------------------------------·--·-·-·-··-·--·---·------------

l2 !tijden wagons o.s 33.l 33.l 54.0 0. 7 

40 Gasmotor 3 .o 28.8 28 .8 30.S o.o

02 Rij den locomotief 2 .o 28.4 28 .4 58.1 o.o 
01 Rijden locomotief 2 .o 28.2 28 .2 57 ,9 o.o 
13 Rijden wagons o.s 24.1 24 .1 45.2 0. 8 

l1 Rijden wagons 0.5 :13 .s 23. 5 53.9 0.7 
03 Rij den locomotief 2.0 21-8 21.8 51.5 0.0 
15 Rij den wa90ns 0.5 21.4 ll.4 43.0 1.3 

14 Rijden wagons 0.5 21.3 21.l 42.6 l.O 

04 Rijden locomotief 2.0 19.3 19.3 49.0 o.o 

05 Rijden locomc)tief 2.0 18.7 18 .7 48.8 0.4 
16 Rijden wagons 0 .s 17.9 17.9 39.9 1.7 

06 Rijden locomotief 2 .o 15.9 lS.9 46.4 o.8 
l 7 Rijden wagons o.s 15.7 15.7 38 .o 2.0 
l8 Rijden wagons 0.5 14.8 14.8 37 .4 2.3 

07 Rijden locoa,otief 2.0 13.8 13. 8 44. 7 1. 2 
19 lti j den wagons o.s 13.3 13.3 36.3 2,8 
08 Rijden locomotief 2.0 11.8 11.1 43. l l.6 
20 Rijden wagons 0.5 11.5 11.s 34 ., J .l 
09 Rijden locomotief 2.0 10.4 10.4 42.3 2.2 

10 Rijden locomotief 2.0 7 .o 7.0 39.3 2 .6 
22 Verladingaunit 0.8 6.9 6.9 9.6 0.9 
ll Verladingaunit o. a 6. 7 6.7 9.2 0. 8 
23 Verladingaunit 0.8 3 .6 3.6 6.9 l-6 
24 Verladiagaunit 0.8 0.1 0.7 4.2 l.8 

25 Verla.dingaunit o.a -l.l -l.l 3.0 2 .4 
26 Verladingaunit o.s -1. 7 -1. 7 2 .s 2 .4 
28 Verladingaunit 0. 8 -3.4 -3.4 l .3 2-9 
27 verladingaunit o. 8 -5.6 -5.6 -l .O 2-8 
34 Piekbron, :r;e�n locomotief 0.5 64.7 0.8 

35 Piekbron, renmen locomotief o.s 51.9 0. 7 

36 Piekbron� remmen locomotief o.s 50.9 1.4 
37 Piekbron, reamen locOfflOtief 0 .5 46 ,l 2 .6 
38 Piekbron, reamen lOCOffl0tief o.s 45 .6 3.2 
39 Piekhroo, remmen locomotief o.s (0. l 2.9 

Totalen 37.6 
----------- - � -----

------------------.......... ___ --
37.4 67.5 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 16:41:34 

Alle gctoomle d»- l"UJ:~ i!jn A-gewogcn 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeschool - 30919-Ol Roodeschool - 30919-0l B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroev- op ontvo.ngerpunt 07_A • Woning 
R.ekenmethode1 Industrielawaai - IL: Periode: Alle perioden 

Id. Omschrijvi.ng Hoogte 

40 Gasmotor 3-0 
20 Rijden wagons o.s
19 Rij den wagons o_s 

18 Rij den wagons 0 .s 
17 Rijden wagons 0. 5 

10 Rijden locomotief 2.0 
09 Rijden locomotief 2.0 
08 Rijden locomotief 2,0 
16 Rijden "'agons o.s 
07 Rijden locomotief 2. o 

06 Rijden locOfflOtief 2 .o 
28 Verladingsunit 0 .8 
27 Verladingsunit 0.8 
26 Verladingsunit o.e 
2S ve:r l adingeuni t 0.8 

24 verladingsunit 0. B 
15 Rij den wagons 0 .5 
23 Verladingsunit 0 .8 
os Rijden locomotief LO 

01 Rijden locomotief 2.0 

14 Rijden vagons o.s 
04 Rijden locomotief 2.0 
13 Rijden wagons 0. 5 
12 Rijden va.gons 0 .5 
03 Rijden locOCIIOtief 2.0 

02 Rijden locomotief 2.0 
11 Rij den wagons 0.5 
22 Verladingsunit 0.8 
21 Verladingsunit o.a
34 Fiekbron. r._., locomotief 0 .5 

35 Piekhron. renme.n locomotief 0.5 
36 Piekbron* remmen lOCOCIIOtief o.s 
)? Piekbron, remnen locoo,otief o.s 
38 Pieltbron, i:em:nen locomotief 0.5 
39 Piekbron, renaen loccmotief 0.5 

Alle: getoonde dB-waarden 2:ijn A-gevogen 

Geonoise V4.03 

Dag �vond lfacht 

39 .4 
36. l 
35. 4 
33 .5 
31-3 

30. 7 
30. 1 
29.4 
28. 8 
27.4 

H.7 
24. 6 
24 .4 

22.5 
22. 2 

19.3 
18 .9 
l8.4 
u.o 

17. 3 

16-6 

15.5 
15 .5 
lt,ll 

14 .6 

14 .1 
ll.6 

3 .o
l -4 

39 .4 
36. l 
35.4 
33 .s 
31.3 

JO. 7 
30.1 
29.4 
2s .a 
27 .4 

H.7 
24 .6 
H.4 
22.5 
22.2 

19 .3 
18. 9 
18 .4 
18.0 
17.3 

16.6 
15.5 
15 .s 
14-e 
14.6 

14.l 
11.6 

3 .o 
2.4 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li cm 

41.1 0.0 
56. 6 0 .o 

55. 7 0 .0 
54.8 0 .9 
53.1 l.5 

60 .4 0 .o 
S9. B o.o 
59.1 0.0 
51 .o l.9 

57 .7 0.6 

55. 5 l, 2 
26. 3 0.0 
26.2 0 .o 
24 .3 o.o 
24-0 0.0 

22 .1 1.1 

41.5 2. 3 
21.6 l.4 
49.2 1.6 
49.6 2 .6 

39.4 l.5 
47,l l .9 
38 .6 2 ,8 
38.1 3,0 
46.4 2 .2 

46 •• l.4 
44 .t 3 .1 

6.9 2.1 
6.4 ••• 

54. � 3.1 

46.8 2.4 
51.4 2.6 
65 .l l.2 

65. 7 0 .s 
68 .9 o.o 

73.2 

29/Sep/03 16:41:38 

,:, 

1'tlta.le11 4._4 • .2 
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

MOde1' Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919·01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroe�cip ontvangerpunt OB_A - Woning 
Rekenmethod.ei Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. omachrijving H�e 

40 Gasmotor 3.0 
20 R ijden "agens 0.5 
19 Rij den wagons 0.5 
18 Rijden was,ons 0.5 
10 Rijden locCfflOtief l.0 

09 Rijden locomotief 2.0 
17 Rijden wagons o.s 

DB Rijden locomotief 2.0 
16 Rijden wagons 0.5 
15 Rij den wagons o.s 

28 Verladingsunit 0.8 

07 Rijden locomotief 2.0 
14 Rijden wagons o.s 
27 verladingsunit 0.8 
13 Rijden vagons 0.5 

06 Rijden locomotief 2.0 
05 Rijden loccxootief 2.0 
26 verladingsunit 0.8 
25 Verla.dingsunit 0.8 

04 Rijden locomotief 2.0 

03 Rijden loc0C110tief ;,1.0 
12 1Uj den wagona o.s 
24 Verladingsunit 1).8 
02 Rijden locomotief 2.0 
Dl Ri?den locomotief 2.0 

23 Vei:lad.J.ngsunit o.e 
22 Verladingsunit 0-8 

31 Ver ladingsuni t 0.8 

1l Rijden wagons 0.5 
34 Piek.bron, reamen locomotief 0.5 

35 Piekbron. reumen locomotief o.s 
36 Piekbron, reamen locomotief •O.S 
37 Piekbron, reanen locomotief o.s 
38 Piekbron, reumen locomotief 0.5 
39 Piekbron, reumen locomotief 0.5 

Totalen 

Alle getoonde clll-wauden djn A-gewogen 

Geonoise V4.03 

11..::b.t 

43.5 
37 .2 
34.9 
32.4 
31.5 

29.8 
29.l 
29.3 
27.6 
26 .2 

25.2 
25-1 
25.l 
24.5 
24.l 

23 .5 
2l.2 
21.7 
21.l 
n.o

20.0 
18 .) 
18 .o
17 .2 
16.5 

16, 0 
13 .3 
ll.9 

7.6 

46.0 

ltmal 

43.5 
37 .2 
34 .9 
32.4 
31.5 

29.8 
29.l 
28 .3 
27 .6 
26.2 

25 .2 
25.l 
25.l 
H.5 
24.1 

23 .5 
22 .2 
21.7 
21.1 
21.0 

20.0 
18 .3 
18.0 
17.2 
16.5 

16 .o 
13 .3 
12.9 

7 .6 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li On 

45.5 0 .2 
57.5 0 .o 
55.4 0.2 
54.0 1.3 
61.2 0. 0 

59.S 0. 0 
51.3 1.9 
58 .) 0.3 
50.l 2 .2 

49.0 2.5 

27 .o o.o 
55.9 1.0 
48.l 2.8 

26.3 0 .0 
47 .3 2 .9 

54 .7 l.S 
53. 7 1.9 
23-5 o.o

23. l 0 .2 
52 ,9 2..1 

52 ,l l.4 

41. 7 3.1 
21.3 1.5 
49.5 2.6 
48 ., 2,8 

19.5 1.8 

11.s 2.4 
17 .1 2.s 
40.5 3-2 
55 .3 3,3 

53 -3 2. 7 
S9.l 2 .a 
64 .6 1,4 

66.5 0 .o 
68 .a 0 .o

73 .s 

29/Sep/03 16:41:41 

/) 

• 

e 

46. 0 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

llodel, Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdl)roep-op ontvan9erpunt 09_1' • Zone 
Rekenmethode: Industrielawaai • IL� Periode I Alle pe.rioden 

Id. OnO'cll:rijv 1ng Hoogte 

40 Gasmotor 3.0 
20 Rij den wa900 s 0 .s 

19 Rij den wagons 0.5 
10 Rijden locomotief 2 .o 
18 Rijden wagons o.s 

09 Rijden locomotief :..o 
16 Rijden wagons 0.5 
17 Rij den wagons o.s 
15 Rijden wagons 0 .5 
14 Rijden wagons 0. 5 

08 Rijden locomotief 2 .o 

13 Rijden wagons 0.5 
06 Rijden locomotief 2 .0 
12 Rij den wagons 0.5 
07 Rijden locoa,otief 2.0 

os Rijden locomotief 2.0 
28 Verladingsunit 0.8 
04 Rijden locomotief 2.0 
27 Verladingsunit 0. 8 
03 Rijden locomotief 2. 0 

02 Rijden locoa,otief 2. 0 
26 verladingsunit O.B 

01 Rijden locomotief 2 .0 
25 Verlad.ingsunit 0.8 
23 Verladin9ounit o.e 

l4 verladingsunit 0 .8 
22 Verladiogaunit o.a 
ll Rijden wagons 0.5 
21 Verladingeunit o.a 
34 Pieltbron, remmen locomotief 0 .s 

JS Piekbron, remnen locomotief 0. 5 
36 Piekbron, rerrmen locomotief 0. 5 
37 Pieltbron, rerrmen locomotief 0. 5 
38 Piekbron

l rerrmen locomotief 0 .5 
39 Piekbron l recrrnen locomotief 0.5 

Dag �vond Nacht 11:tmaal 

40 .l (0.1 
35 .4 35.4 
31.8 31.8 
31.4 31.4 
29.) 2, .3 

27 .3 27.3 
17.1 27-1 
26 .9 26.9 
26 .2 26.2 
25 .4 25.4 

24. 0 2-l.O 
23.2 B.2 

22.9 n.9 
22.6 2.2 .6 
22.S 22.S 

22.l 22. l 
n., 21-4 
21.3 21.3 
20. 7 20. 7 
20.s 20. 5 

18 .l la .1 
17. 8 17 .1 
17. 6 17.6 
17 .s 17.5 
14.8 u .a 

14.0 14.0 
13.o 13, 0 
12 .B l•. 8 
12. 7 12. 7 

30919-01 B 
Bijlage 7 

IJ. 0,, 

43. 8 2.0 
56 .4 0.8 
54 .o 1.9 
61.l 0. 0 
52 .1 2. 5 

58.0 LO 
50 .4 ) .o 

50. 0 2.8 

0.6 3.2 
49. 0 3.3 

55 .5 1.8 
46 .9 3.4 
55.0 2.4 
46.4 J.5 
54,3 2 .2 

54.( 2 .6 
24. l 1.0 
53. 8 2 .8 
23. 6 1.2 
53 .l 3.0 

50-9 3. l 
ll.6 l.O 

50.5 3-2 
21.3 2 .l 
19 .3 2.1 

18.4 2.1 
17 .9 3 .l 
46.0 J .6 
17 .6 J .1 
56.9 J .6 

58 .6 3. J 
60.0 3. 3 
62. 7 2. 3 
68.9 0. 0 
65.7 1-6 

---- ------- -- ------------------------- ---------------- ..... -......... _ -------------------- -�+ -- ---------- --------...... __ .,. _____ ---------- .. - .,. ___ -

43,4 43.4 

Alle getoonde dB-ljl[jaarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 16:41,44 

:) 

0 

-
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919·01 B Roodeschool 
Bijcl.rage van hoofdgroejl"'cp 011tvangerpunt 10 A • Zone 
Reke.nmethode: Industrielawaai - ILt Periode 7 Alle perioden 

Id. Cllll&chrijving lloogte Dag Avond Nacht 

30919-01 B 
Bijlage 7 

J.i cm 

-- -- ----------------------------------------- - - ---------------------------- - --- - --- - ----------------------------- ----------------------
to Gas·motor 3.0 n.s 28 .s 32. 7 2.t 

20 Rijden vagons o.s 19.2 19-2 u.s 2.0 
15 B.ijden wagons 0. 5 19.0 19.0 42,8 3.S 
10 Rijden locomotief 2 .0 17 .4 17.4 48,3 1. 2 
19 Rijden wagon• 0.5 16.9 16.9 39 ,8 2.6 

1B Rij den wagons 0 .5 15, 7 15 .7 39.l 3.0 
09 Rijden locomotief 2.0 14.7 14,7 t6.4 2.0 
17 Rij den wagons 0.5 14.3 14.3 37 .8 3.2 
08 Rijden locomotief 2 .0 13.9 13.9 46-1 2.5 
16 Rijden wagons 0 .s 13.S 13.S 37 .2 3.4 

14 Rij den wagons 0 .s 12.6 12.6 36.5 3.6 
13 Rijden wagons 0 .s 12.2 12 .2 36.2 3.7 
12 Rijden wagons 0.5 11.8 ll.8 35-9 3.7 
07 Rijden locomotief 2 .0 11.7 11.7 44.2 2.7 
0 6  Rij den locomotief 2.0 10.9 10 .9 0.5 2.9 

05 Rijden locomotief 2. 0 10,l 10.1 42.9 3.1 
04 Rijden locoa,otief 2.0 9.5 9-5 42.4 3.2 
03 Rijden locomotief 2.0 8.9 8.9 41-9 3.3 
02 Rijden locomotief 2.0 8.4 8.4 41.5 3.4 
01 Rijden locomotief 2.0 8.1 8.1 41.3 3.5 

28 Verladingaunit 0. 8 4.3 4.3 8.0 1.9 

27 verladingsunit O.B 4-0 4.0 7,8 2.1 
11 Rijden va.gons 0.5 2.1 2.1 35.5 l.8 
26 Verladingaunit 0.8 :1..1 2.1 6.5 2.6 
25 Verladingewtit 0.8 1.9 l.9 6.3 2.7 

24 Verladingsuni t 0.8 0.2 0.2 s.1 3. l 
23 verladingsunit 0 .8 -0.2 -0.2 4.8 3 .2 
22 Verladingsunit o.e -l.2 -1.2 3.9 3.4 
21 verladingsw,it 0-8 -1.t ·l-4 3 .B 3 .4 
34 Piekbron, rem,en lOCQmOÜef o.s 45.3 3 .8 

35 Piekbron, r.....,.n loco,notief 0 .s 46 .l 3 .6 
36 Pieltbron. rennen locomotief 0.5 46.3 3.6 

37 Piekbron, reamen locomotief 0.5 0.4 3.0 
38 Piekbron, reamen locomotief o.s 53 .9 1., 

39 Piekbron, r·Ctm1Cn locomotief 0.5 49.4 2 .3 

ll.O 59.4 

Alle getoond� dB•�aarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 16:41:47 

. ., 

TOtalcul 31.0 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Mo<lel, Roodeschool • 30919-01 Roodi!school • lOn9-Ol Il !loodeochool 
Bijdrage van hoofdgroepop ontvangerpunt ll_A - zone 
Rekenmethode 1 Induatrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. Omacbrijvin.g Booyte 

40 Gasmotor J..O 

20 Rijden wagons o.s 
19 Rijden wagons o.s 
10 Rijden locOfflOtief 2.0 

18 Rijden wagono o.5 

17 Rijden wagons o.s
16 Rijden wagons o.s

08 Rijden locomotief 2.0 

28 Verladingsunit o.s
15 Rij den wagons o.s

07 !lijden locOfflOtief 2.0 
06 Rijden locomotief 2.0 

27 Verladingsunit 0-8 
09 Rijden locomotief 2.0 
05 Rijden locomotief 2.0 

l' R.i j den wagonm o.s

04 Rijden loc,-,eief ,LO 
13 Rij<len wagons o.s

ll Rijden wagons o.s

26 Verladingsunit 0.8 

25 Verladingaunit 0-8 
03 Rijden lOCOOIOtief 2.0 
02 Rijden loc01110tief 2.0 
01 Rijden locomotief 2.0 

24 Verladingsunit o., 

23 Verladingsunit 0.8 
22 Verladingsunit 0.8 
ll Verladingaunit 0,8 
11 Rijden wagon& 0.5 
34 Pieklrron, reomen locomotief 0.5 

35 Piet.bron. remmen lococootief 0 .s 
36 Pielcbron, remmen lococoot.ief o.s 
37 Pieltbron, remnen lococnotief Q.5 

38 Pie'kbron, renmen locomotief .1.5 
39 Piek:h:ron, remmen locomotief •O.S 

llac,ht 

35.3 35 .J 
33 .1 33 .l 
30 .0 30 .0 
28. 7 28 .7 
28,2 28 .2 

27 .l 27 .l 
24 .3 24 .J 
24 .1 24 .l 
23 .6 23 .6 
23.2 23 .2 

B.O 23.0 
20 .4 20 .• 
20 .2 20 .2 
19.S 19.S 
19.4 19.4 

19. 3 19.) 
ll. 2 lS.2 
l 7-6 17 .6 
16.6 16 .6 
16 .1 16-1 

15 .7 15. 7 
15. l lS. 3 
14 .9 14.9 
l4. l 14.l 
14.l lLl 

12.l 12.J 
6.5 G.S 
s.? 5 .7 
4 .9 4.9

30919-01 B 
Bijlage 7 

Ll. a.. 

311 .2 1.1 
54. l 0. 7 
51. 7 1.5 
58 .4 o.o

50.6 2.1 

49 .a 2 .5 
47.3 l.? 
55 .l 1.4 
25.5 0,2 
46.4 2.9 

54 .5 l.8 
52 .2 2.1 
22 .• 0.4 
0.8 0.6 
51.4 2-3 

42 .6 3 .1 
50 .4 2 .s 
41-2 3.2 
40 .2 3 .3 
19.2 1.3 

U.9 1.5 
47. 7 2 .? 
47 .5 2 .9 
46 .8 3 .o 
18 .1 l ,2 

16-4 2 .4 
11.l 2. 8 
10 .3 2.9 
38 .o ) .4 
49 .0 l.S 

so. 7 l .0 
56 ,4 3 .l 
60. 3 2.l 
66. 7 l.l 

63. 8 o. 7 

-------- -------- - ---------------------------.. -� .. ----------- -------- - --------------.. �-� .... �� --�----------. ----------------_____ ..,. ______ -- -

'totalen 40.l 40.l 70.& 

Alle get.oonde dB-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4. 03 29/Sep/03 16:41:51 

Dag 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeecl>ool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroep op ontvangerpunt 12_A - Zone 
Reke.nmethcxle: Industrielawaai - ILt Periode: Alle perioden 

Id. Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li ei. 

-----------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 Rijden wagons 0.5 31.6 31.6 53. 2 1.3 

20 Rijden wagons o.s 30.5 30. 5 52.4 1.6 

40 Gasmot.or 3.0 30 .0 30.0 31.8 0.0 

09 Rijden locomotief 2 .o 27 .3 27 .3 57 .4 0 .4 

13 Rijden wagons o.s 26.8 26-8 49,5 2 ,5 

16 Rijden wagons 0.5 26. 7 26. 7 U.7 1. 7 

12 Rijden wagons o.s ;is. 1 25.7 48.7 l.7 

10 Rijde.n locomotief ,.o 25. 5 25.5 56 .l 0 .8 

06 Rijden locomotief 2.0 22.9 ll.9 53 .6 0 .9 

03 Rijden locomotief 2.0 22.8 22.8 54 .3 l.8 

14 Rijden wagons 0 .5 22-4 22.4 44.9 2 .2 
02 Rijden locomotief 2.0 21. 7 n.1 53,5 2.1 

01 Rijden locomotief 2.0 20.5 20.5 52 .4 2 .2 
26 VerladiD9aunit o.a 20.0 20.0 22 .4 0 .7 

25 Verladingsunit 0.8 19, 9 19.9 22-3 0.7 

n Verla.dingsunit 0 .8 18 .9 18 .9 21.6 0.9 
28 Verladingsunit o.a 18 .6 18 .6 ll-4 1.0 

04 Rijden locomotief 2.0 18 .4 18,4 49,6 1.5 
18 Rijden wagons 0.5 18 .l 18.l. 39. 7 1.3 

08 Rijden locomotief 2.0 16-9 16-9 47.0 0.4 

15 Rij de.n wagons o.s 16 .9 16.9 )9.2 :i.o 

17 Rij<kn wagons 0.5 l.6.3 16.3 38 ,l 1.5 
07 Rijden lOCOIIIOtief ,.o 15.4 15.4 45.7 0 .6 
11 Rijden wagons o.s 15.2 15.2 47.7 2.8 

05 Rijden locomotief 2.0 15.2 15.2 46.l 1.2 

23 Verladingsunit 0.8 14.3 14,3 17 ,2 l .l 
n Verladingaunit 0.8 6.5 6,5 10.1 l. 9 

22 Verladingsunit 0.8 4.0 4.0 7 .s l.8 
24 Verladingsunit 0.8 2.1 2.1 4.9 1.0 
34 Piek.bron, rettmen locomotief 0.5 58 .s 2-9 

35 Piekbron, reomen locomotief o.s 61.5 2.0 

36 Piekbron. r.......,n l�tief 0.5 48 .6 ,.4 

37 Pieltbron, remnen lOCOOIOtief 0.5 55.l l.7 
38 Piekbron, re,,men locomotief 0.5 61.7 2.1 
39 Piekbron, reamen locomotief 0. 5 64 .4 0.9 

TOtalen 31.1 69.1 

Alle getoonde da-waarden zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 16:41:56 

. Jj 

(' 

------ ....................................... -......... .. lt-7 ..•. ------·-· .:····-···-············---------- -



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeschool - 30n9-0l Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroep-op ontvangerpunt l3_A - Zone 
Rekenmethode, Industrielawaai - IL: J?eriode I Alll! perioden 

Id. O..Scbrijving Hoogte 

40 Gasmotor 3 .0 
15 Rijden wagons 0 .s 
14 Rij den wagons 0. 5 
os Rijden locomotief 2. 0 
04 Rijden locomotief 2.0 

l! Rijden wagons 0 .s 
13 Rijden wagons 0. S 
08 Rijc,e,, locomotief 2. 0 
20 Rijden wagons o.s 
17 R.i j den wagons o.s 

16 Rij den wagons 0. 5 

07 Rijden locomotief 2. 0 
12 Rij den wagons 0. 5 
06 Rijden locomotief LO 

01 Rijden locomotief 2 .o 

03 Rijden locomotief 2. 0 
02 Rijden locomotief 2. 0 
n Verladingaunit 0. B 
n Verla.d.ingeunit 0.B 

H Rijden wagens 0 .s 

10 Rijden locomotief 1.0 
09 Rij den loconK>t ie f 2.0 
11 Rij den wagons 0. 5 
24 Verladingsunit 0. 8 
23 verladingsunit 0 .8 

28 verladingaunit 0 .8 
25 Verladingaunit 0.8 
,6 Verladingaunit 0.8 
27 Verladingsunit 0.8 
34 Piekbz-on. rennen locomotief 0 .s 

35 Piekbron, renmen locomotief 0. 5 
36 Piekbron, reamen locomotief 0. 5 

37 Pieltbron, recmnen locomotief 0.5 
38 Piekbron_ renneo locomotief 0.5 
39 Plekbron, r�nne.n locomotief o.s 

Al.le getoonde dBw-waarden 1:ijn A-ge"wogen 

Geonoise V4.03 

Dag Avond 

36. 5 
28.4 
21-9 
H.S 
H.l 

23. 0 
21.2 
20.3 
U.9 

H.8 

19. 3 
18.4 

18.J 
18 .0 
17 .2 

16. 9 
16,7 
15. 7 
15 .s 
13-9 

13 .8 
12 .9 

8. 8 
G.5 
5. 7 

4.' 
-0 .l 
-0 .s 
-1 .s 

Etmaal 

36 .s 
28 .4 
27 .9 
24-5 
24.1 

23. 0 
21.2 
20.) 
19.9 
19 .8 

19 .3 
18 ,4 
18 .J 
18,0 
17 ,2 

16, 9 
16. 7 
15. 7 
15,5 
13,9 

13,8 

u., 
8 .8 
6.5 
S.7 

4.9 
-0. l 

-0. 5 
•L8 

3091.9-01 B 
Bijlage 7 

Li en 

38-3 o.o 

50.l 1.4 
49-6 1.4 
54 .8 0 ,6 
54 .2 o.s 

45.4 2.1 

42 .9 1.4 
51.4 1.4 
43 .l 2 .9 
41,9 1. 9 

41.2 1.6 
49.2 1.1 
40 .1 1.5 
48 .s 0 ,8 
47 .7 o .a

47.l 0. 5 
47 .1 0.1 

18 .s 1.0 
18 .2 1.0 
36 .7 2-5 

t5.8 2 .4 
44 .s 1.9 
40.l 1.6 

g .8 1.5 
8 .8 1.4 

9.3 2.7 
3.' l ,l 

J.4 2. 2 
2,6 2. 6 

49.l 1.' 

s2 .a 1.0 
59. 9 l, 7 
55. 8 2,4 
si. 1 J.l 
u.s 2 .6 

29/Sep/03 16,42:00 

� 
-

lllacht 

- ---- - .. --♦--- -------- --- --- - - -- - ' - - --- ---- -- -- ------ -- - --- - - - - ---· 

:u . a 



r., 

f-.) Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, RoodeschOol - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
,, Bijdrage van h.ocfdgroe!T"op ontvangerpunt 14_A - zone 

Rekenmethode, Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Id. 011\achx-ijving Hoogte Avond blacllt stmaal 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li cm 

---
----------------------------------- - --------------------------------------------------------------------- ---------------------------

40 Gasmotor 

12 Rij den wagons 
13 Rij den wagons 
01 Rijden locomotief 
15 Rijden -.,a.gons 

14 Rij den va gons 
02 Rij den locomotief 
16 R.i j den wagons 
17 Rij den wagons 
03 Rijden locomotief 

05 Rijden locomotief 
18 Rijden wagons 
04 Rijden locc.notief 
06 Rijden locc.notief 
11 Rij den wagons 

19 Rijden wagons 
07 Rijden locc.notief 
20 Rij den wagons 
08 Rijden locc.notief 
09 Rijden locomotief 

10 Rijden locOOlOtief 
21 verladingsunit 
22 Verladiogsunit 
23 Verladingeunit 
24 Verladingsunit 

25 Verladingsunit 

26 Verladingsunit 
::17 Verladingsunit 
::18 verladingeunit. 
34 Piek.bron, remnen locomotief 

35 Piekbroo, remmen locomotief 
36 Pieltbron, remoen locomotief 

37 Piekbron, reamen locomotief 

38 Piekbron� remnen loCO!!'Otief 
39 Piek.bron, reanen locomotief 

'n>talen 

Alle getoonde dB-waarden sijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 

) .0 35,9 35. 9 39. 7 2.1 
0,5 30.3 )0.3 52.2 1,6 
0 .5 19-2 2'.2 51.6 2. 0 
2.0 27.6 27 .6 57.5 0-2 
0,5 27 .4 27 ,4 50,3 2.6 

o.s 27.0 n.o 49.7 2-4 
2,0 26.3 26 .3 56.8 0.7 
0.5 26-3 26 .3 49.5 2.9 
o.s 25.4 25,4 48.8 3.1 

2 .0 25.0 25.0 56.0 l.l 

2,0 23.l 23,3 55.0 2.0 
0.5 22.9 22. 9 46.5 J .J 
2.0 22.8 2l.8 54.2 1.7 
2.0 22.2 2::1.2 54-::l 2-3 
0, 5 2::1.1 22.l 53.0 1.2 

o.s 22.0 22. 0 45.7 3 .s
2.0 21.3 21.3 53 .5 2.6 
0.5 19.8 19.1 43.8 3. 7 
2.0 18 ,1 18 .1 S0.6 2-8 
2.0 17.4 1 7  ,4 50 .::i 3.1 

2.0 15 .1 15. l 48.1 3 .3 
0.8 15.0 15.0 H.2 :z. •• 

0.8 14-6 14.6 18-9 2-5 
0. 8 n.9 12-9 l 7 -5 2.9 
0.8 10.3 10,3 15, 1 3.0 

o.a ,.1 9.1 14.1 3 .3 
0.8 a., 8.9 14.0 3. 3 

0. 8 6.9 6-9 12.2 3.5 
0 .8 6.7 6.7 12. 0 3 .6 
0.5 64 .9 1.1 

o.s 62.2 2 .4 
0. 5 60.2 2 .s 

0 -5 58 .5 3 -3 
0.5 s, .• 3.7 
0,5 55 .2 3.6 

- ---- - - - -+ ----------- --
.
-- ----- ------------�-· ---- -- ----

40-:Z. 70.4 

29/Sep/03 16:42:04 

1..n 

40.2 



Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Mode.11 Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroep-op ontvangerpWlt 15 A � Zone 
Rekenmethode1 Industrielawaai � IL; Period.e7 Alle perioden 

Id. Omacbrijving Hoogte 

40 Ga.smotor 3-0 
12 Rijden wagons 0.5 

01 Rijden locomotief 2.0 
02 Rij<len locomotief 2.0 

13 Rijde.n wagons 0. 5 

14 Rijden wa90ne 0.5 
H Rijden wagons. 0.5 

1l Rij<len wagon• o.s 
20 Rijden wagons 0.5 
03 Rijden locoa:rot.ief 2 .o 

15 Rijden wagons o.s 
04 Rijden locomotief 2.0 
lS Rijden wagona 0.5 
10 Rij<len locomotl.e( 2.0 

17 Rijden wagons 0 .s 

08 Rijden locomotiet 2. 0 
09 Rijden locomotl.ef 2.0 
16 Rijden wa90na 0.5 
07 Rijden locanotief 2.0 
05 Rijden locomotief 2.0 

06 Rijden locomotief 2.0 
:n Verladingaunit 0. 8 
27 Verladingsunit. 0. 8 
26 Verladingsunit. 0.8 
28 Verladingsunit 0.8 

25 Verladingounit 0.8 
22 Verlad.lngaunit 0.8 
24 VerladinglJWlit 0.8 
23 Verlad.ingsunit 0.8 
34 Piekbron, renmen locomotief 0.5 

3S Piekbron. remnen locomotief 0. 5 
36 Pielt.bron. reumen loc<XDOt ief 0.5 

37 Piekbron, re,m,en locomotief o.s 
38 Piekbron, rennen locomotief o.s 
39 Piekbron, relllMll locoa,otief 0.5 

Totalen 

Alle getoonde dB--waa..i;de:n zijn A-gewogen 

Geonoise V4.03 

1'.YOnd llacllt 

.9,7 
28. 9 
24.6 
23.9 

23 .9 

22.6 
21.3 
20.4 
19 .9 
19,8 

19. 8 
18 .8 
u .e 
17 .6 
17 .2 

l?-2 
16. 7 
16. 6 
14.2 
13 -6 

13.5 
10.2 

8 .6 

8 .• 
8.3 

6. 3 
6. 3 
2.6 

2.5 

35.7 

29. 7 
28,9 
24 .6 
23 .9 
23. 9 

22 .6 
21.3 
20.4 
19.9 
U.8 

U.8 
u.e

u.e

17 .6 
17 .2 

17 .2 
16. 7 
16-6 
14 .2 
13 .6 

13 .5 
10.2 

8.6 
8.� 

8.3 

6.3 
G.3 
2.6 
2. 5 

3S.7 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li 0. 

33. 7 2 .2 
5L2 1.9 
55 .o 0 .7 
54.6 1.0 

46.4 2. l 

45. J l ,4 
45-0 3.4 
Sl.8 1-7 
43-8 3 .6 
50. 9 1.4 

42.7 2 .6 
50 .2 l. 7 
41.3 3. 2 
50.4 3. 2 
40 .s 3-0 

49.S ._7 

49.3 l.9 

39. 7 2 .8 
46 .J 2 .4 
45. 2 1.9 

45.4 2. 2 
14.4 2.4 

ll.9 3.5 
13 .5 3.3 

13.6 3 .5 

U.3 3.2 
10. 6 2 .s 

7.3 3. 0 
7.1 2 .9 

62.9 l.6 

56 .5 2-5 

55 .• :;J.3 
56. 7 3.2 

52 .2 3.6 
56. a 3.S 

67.S 

29/Sep/03 16:42:07 

� 

-

- ----- ------------------- - ---------.......... _ ..... _ •- - -- - --- - - -- - ----- - ---- - - -- - -- - - - - - ---- -------~ ........ _.,._ - - - r•-- -- - ----- - -- - ---- --- --------- -
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroeir'op ontvangerpunt 16_1. · Zone 
Rekenmethodes Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

I(!. Omadu:ijving Dog Avond lfacllt ltlllaal 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Li 0,, 

-- --------------------- - ------------------ --� ---------- ------------ ---------------------------------- - -----_.,. --------------------------

40 Gasmotor 3.0 31.4 31.4 34 .2 1.1 
13 Rij den "agons 0.5 31.2 31-2 53.0 1.5 
12 Rijden wagons 0.5 30.4 30.4 52-3 1.6 
02 Rijden locomotief 2.0 25.5 25 .5 5S.8 0.5 
oi Rij den locomotief 2.0 25.2 25 .2 S5. 6 0.7 

03 Rijden locomotief 2.0 25.0 25 .0 55.l 0.4 

20 Rijden wagons o.s 24.5 24.S 47 .6 2.9 
14 Ri :1 den wagons 0.5 l].2 23 .2 45.0 1.5 

19 Rijden "Wagons 0.5 22.2 22.2 45. 0 2.s 

11 Rijden wagons o.s 20.8 20.1 52.2 1.7 

10 Rijden locomotief 2.0 20.1 20.1 52.l 2 .3 
18 Rijden wagons 0 .5 20.l 20.1 42.S 2 .2 
16 Rijden vagons 0.5 19-8 19.8 U.8 1. 7 
15 Rij den wagons o.s 18.S 18-5 40.J 1.5 
09 Rijden locomotief 2.0 18.4 18.4 H.9 1.8 

17 Rij den wagons 0.5 18.3 18.3 40.5 1-9 
04 Rijden locomotief 2.0 17. 7 17 .7 47.8 0.4 
08 Rijden locomotief 2.0 17.5 17 .5 48.6 l. 3 
06 Rijden locomotief 2.0 16-8 16-8 47.1 0. 7 
07 Rijden lOC<XDOt1ef 2.0 16.2 16.2 46.8 0.9 

05 Rijden locomotief 2,.0 16.0 16. 0 46-2 0.5 
27 Verladingounit o.e 11.6 12.6 17.1 2.7 
28 Verladingounit o.s 11.8 11.8 16.J 2 .8 
26 Verladingounit o.s 5.8 S.8 10.0 2 .4 
25 Verladingounit 0.8 5.7 5.7 9.8 2 .J 

23 Verladingaunit 0.8 .... 4.4 7.9 1. B 
21 verladingaunit 0.8 4.1 4.1 7.3 1.5 
24 verladingaunit 0.8 3.9 3.9 7,5 1.9 
22 Verladingsuni t 0.8 3 .8 3.8 7. l 1.5 
34 Piekbron, remien locomotief Q,S �3 -� 1,7 

35 Piekbron, remnen locomotief 0-5 55.9 l .8 
36 Piel<bron, remnen locomotief o.s 57. 7 1.1 
37 Piekbron, rennen locomotief 0,5 53 ,8 2.0 
38 Piekb�on. remien locomotief 0.5 57 .8 2.9 
39 Piekbron" remnen locomotief 0.5 57.5 2.8 

Totalen 31-1 • Jl.1 61.3 --

Alle getoondê dD•waar<l,m djn A•gewog.cn 

Geonoise V4.03 29/Sep/03 16:42:10 

Boogtc 



Tebodin Consultants k Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Rooduebool • 30919-01 Roodeschool • 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hootdgroep' op ontvangerp1mt: l 7 _,. • zone 
Reke,-tbode, Industrielawaai - IL; P<!triode, Alle perioden 

°""'cllrijvlng 

40 Ca&motor 
18 Rijden wagons 
17 Rijden wa.gort.a 
16 Rij den wagons 
is RijcSen w�gong 

14 Rijden wagon• 
13 Rijden wagon• 
08 Rijden locoaotief 
20 Rijden Wllg<>DS 
u Rijden wagon& 

07 lt.i_jden loc;om::,ti.ef 

19 Rijden wagons 
os Rijden locoaotief 
0� Rijdet1 loeOffiOt.ief 

04 Rijden locomotief 

10 Rijden locoaotief 
03 Rijden locomotief 
0:::t R.i.jden 1oc:OC10t.ief' 
24 vedadingaunit 
23 Verladingeunit: 

25 'Verladingsunit 
01 Rijd.cl'\ lococ,otief 
09 Rijden loc01110tief 
22 Verla<11n9S\llllt 
21 Verladingsunit 

:u Verl•d.i.ngauait 
28 verladingeuoit 
11 Rijden wagons 
21 Verladingauoit 
)4 Piek.bron, rea.aen lOCó!N>tief 

35 Piekbron, r-n locomotief 
36 Pie.kbron, remmen locomotief 
31 Pi�kbron, remmen loc0G10tief 
38 Pieltbron, remmen loc0G10tief 
:u Pie�rO:t'\, rt,ffllM.tl locomotief 

Geonoise V4.03 

).O 
G.5 
<).$ 

,o.s 

<>.S 

o .• •s

0. S 

2-0 
0.5 
o.s

2.0 

o.s
2 .o 
2.0 

LO 

2.0 
2.0 
'LO 

0 .18 
0. 8 

0-8 
2.0 

2.0 
0.8 

o.a 

0.,. 
0,.8 
0.5 

0.8 
o.s 

0.1s 
0.'5 
0.5 
0.5 
o.s 

Dog l!l'1tcht 

•o.e 
3'L3 
30,l 

2'8,S 
28"0 

i1"1 

26., 

:.26.6 

26.1. 
2-S.6 

:::t'.<.) 

24.9 
23.,4 
'23 .2 

:22.6 

'22.0 
n.s 
20.1 

16.'6 
H.S 

is.s 

iS.� 

l;S.O 
l.4.6 

U.4 

:12.t 
!ll. 7 

�-9 

3.J 

43.0 

llttllil.ll 

4°0«8 
3!1..3 
3'0.:::t 
lS,'.5 
2:9_·0 

n.1 

26.9 

,,.,, 

.l6 .• l 
25,.6 

2!..3 

:24-9 
23.4 
23.2 

12-6 

·22.0 
21.s 
20 .1 

1,.,6 
l.6.S 

lcS.5 
1S.1 

lS:O 
.ll.<.ó 

'U,4 

il.t 
11;7 
,., 

3.J 

43.0 

309ll.9-01 B 
'Bijlage 7 

Ll. Qn 

'3,5 1.0 
53.'l l. 7 
SILl 1.7 

5•0.•6 1.8 
-S'O .l 2.0 

50 .2 2.2 
t•t-6 2.4 

56,9 o. 7 
u.s 2.1 
48 . .t 2.1> 

SS.7 0.7 

47.0 1.8 
54.2 1.1 
s..,Q 6.9 

5,3,\6 1.4 

1S.2.9 1.3 
152.8 l.6 
Si., 1. 9 
i·0,1 l.7 
2·0,0 1.8 

1.�.l 1.8 
·�-é 2.0 

45.S 0.8 
118,4 2.0 
lc8.2 2.0 

15,9 l. a 

1.5 ,16 2.1 
42.3 2.1 

7.1 2.0 
49-• 2- 7 

60.3 2.3 
6!1..6 2.0 
63.4 l.2 

6,2.4 2 .o 
<tB"a a .2 

29/,Sep/03 il.6: 42: 13 

'J 

ld, ~ 

-. 

• .. 

• 

jö9 , lil 
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Tebodin Consultants & Engineers 
NGT Roodeschool 

Model, Roodeschool - 30919-01 Roodeschool - 30919-01 B Roodeschool 
Bijdrage van hoofdgroe!l"op ontvangerpunt 18_A - Zone 
Rekenmethode % Industrielawaai - IL; Periode: Alle perioden 

Jd. Omachrijving 

40 Gasmotor 
l8 Rij den wagons 
16 Rijd.en "agons 
17 Rijden wagons 
15 Rijden vagons 

06 Rijden locOl110tief 
08 !tijden lOCOl110tief 
07 Rijden locomotief 
'.20 Rijden wagons 
19 Rijden wagons 

12 Rij cl.en wagons 
13 Rijden wagons 
10 Rijden locomotief 
os Rijden locomotief 
14 Rijde.o wagons 

01 Rijden locOl110tief 
09 Rijden locomotief 
02 Rijden locomotief 
04 Rijden locomotief 
03 Rijden locomotief 

27 Verladingsunit 
23 Vèrladi.ngsunit 
24 verladingeunit 
22 verladingeunit. 
21 Verl�dingsunit 

11 Rijden wagons 
25 verladingeunit 
26 Verladingsunit 
28 VerladingsWlit 
34 Pieltbron, reonen locOl110tief 

35 Piekbron, remnen locomotief 
36 Piel<bron. rennen locomotief 
37 Piel<bron, rennen locomotief 
38 Piek.bron, remmen lOCOfflOtief 
39 Piek.bron, remne.n locomotief 

TOtalen 

Alle getoon<le dB-waarden zijn A-gevogen 

Geonoise V4.03 

3.0 
0 .s 
0. 5 
0.5 
0.5 

2. 0 
2. 0 
2. 0 
o.s 
o.s

0. 5 
0. 5 
2.0 
2.0 
0.5 

2.0 
l. 0 
2. 0 
2 .0 

2.0 

0 .8 
0.8 

0 .8 
0.8 
o.a 

0.5 
o .a 
o.a 
0 .a
0.5 

0.5 
o.s

o.s

0.5 
0. 5 

Dag Avond 

37.7 
26.0 
25. 7 
25.5 
23.1 

20. 8 
20.6 
20.5 
19.6 
19.0 

17.9 
17 .9 
17.9 
17.7 
16.6 

15 .8 
15.6 
14.l 

13.7 
13.3 

13.0 
ll.4 
12.3 

9.9 
9 .6 

9.0 
6-6 
6 .o 
3.8

37. 7 
26. 0 
25. 7 
25.5 
23.1 

20.8 
20.6 
20.5 
19.6 
19 .0 

17.9 

17 .9 
17 .9 
17. 7 
16.6 

15.8 
15.6 
14.1 
13.7 
13.3 

13 .o 
12.4 
U.3 
9.9 
9.6 

9.0 
6.6 
6.0 
3.8 

39.2 

30919-01 B 
Bijlage 7 

Ll. 0n 

41.4 1.9 
48.7 2 .• 
u.s 2.8 
48.5 2.6 
46.4 3.0 

52.7 2.2 

52.0 1.7 
52.l 2.0 
41.6 1.7 
41.3 2.1 

41.6 3.4 
41.4 3.2 
48.3 0.8 
49.8 2.4 

40 .o 3.1 

U.5 3 .0 
46.5 1.2 
46. 7 2.9 
45. 9 2 .6 
45 .7 2. 7 

16. 7 1.9 
16.1 2.7 
16. 7 2.6 
14.6 2. 9 
14.3 3. 0 

42.l 3.4 
10 .6 2.2 

9.9 2.2 
7.4 1.9 

53.1 3.5 

56. 7 3.2 
51.9 3 .o 
6.l .0 2.1 
50.9 1.2 

59 .1 2 .• 

29/Sep/03 16:42:17 

r .. :.. 

Hoogte 

39.J 

e 
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Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Emmapolder en Roodeschool 

10. Historie uitgevoerde bodemonderzoeken

Hierna is een overzicht van de bodemonderzoeken sinds 1992 gegeven. 

30919/3312001 

revisie F 

december 2004 

Bijlagen 



Aanvraag milieuvergunning Wet mitieubeheer Noordgastranspol'\ BV Emmapolder en IRo.odeschool 

Uitgevoerde bodemonderzoeken sinds 1992. 

1. Oriënterend onderzoek (augustus 1992) Oranjewoud 'Heerienveen;

de,oem.ber 2004 

IB\jlagen 

2. Rapport inzake de bodemverontreiniging en ·sanering nabij de p(greceiver op de ,gasplant van
Noordgastransport B.V. te Uithuizen (Oranjewoud, ra;p;portnummer 175:89-05'399., d.d. \februari
1992);

3. Rapport inzake het bodemonder zoek en plam van aanpak betreffende de beheersmaatnegelern
nabij de pigreceiver op de gasplant van Noordgastransport B .. V, te !Uithuizen lOr.anjewoud ..
rapportnummer 17589-05399, d.d. aprll 1993);

4. "Milieukundig bodemonderzoek, Noordgastr.ens:port B.V.. Emmapolder, Uithuizen" (Tauw.
rapportnummer R3296768.002 d.d. januari 1994);

5. "Nader onderzoek slugcatcher-end Noordgaslransport IB"V. Uithuizen" (Tauw, r.appmrtnumm.er
3344754.001, d.d. mei 1994);

6. "Plan van aanpak voor de bodemverontreinigln,g te:r plaatse van hel sll!lgcatcher-end I\JG'T te
Uithuizen", (Tauw, rapportnummer R3344665.S'01?EST. d.d. juli 1994);

7. ''Nader bodemonderzoek, Noordgastransport B.V., iLJjttmi�en", (îa•uw. rapportnummer
R333172.001 d.d. januari 1995);

8. "Saneringsplan voor de bodemverontreiniging t .er plaatse :v:en de vloer rond·orn po:nnp 1212A en B
Noordgastransport te Uithuizen', (Tauw. rapportnummer R33'87"496.T02JEJS. d.d. mei 1995);

9. "Saneringsonderzoek bedrijfsterrein Noordgastransport te lUithl!lizen•.. (T al!lw,, rrap;portnunmmer
R3398838.T03/EST, d.d. juni 1995);

10. "Bodemsaneringsplan bedrijfsterrein van Noord9aslr.ansport IBV .aan de Emmawe:g 64b ön
Uithuizen" (Tauw, rapportnummer R3433870.ü·01 d.d. augustus '19'96);

11. "Aanvullend bodemonderzoek Emergency pil en closed drain 2, Noord:gastr.ans,rport B.V.,
Uithuizen", {Tauw, rapportnummer R3750509.T01 d,.d. juni 1997);

12. "Nulsituatie grondwateronderzoek van de pilot HilP·HOP san.erin,g emef.gency pit
Noordgastransport B.V. te Uithui:zen·, (Tauw, rapportnummer R3649504.IN04 d.d. august111s 1998)·,

13. "Actualisatie-onderzoek ter plaatse van het terre'rn van �GT te tU
i

1th'uizern", (Tauw, rapportrnummer 
R004-3733688JHE-C01·N·G, 1 oktober 2002)
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;r..• ÎHDMMEMA 
:- HOMMEMA KATHODISCHE BESCHERMING D.V. POSTBUS 23 3960 DA WIJJCBU rn: ru:&smEDE 1fd.: 0343 .5950:SO ;F11x: 0343 591197 (ISDN) 

ME ETRAP;P
1ORT

Object: con.densaatleiding noodopslagtank 85 m3 

condensaat-verlading Roodeschool. 

Opdrachtgever: Noordgastransport B.V. 
Emmaweg 64b 
9981 VC Uithuizen 

Referentie: 

ANODE(N) 

Soort Type 

Magnesium stand. 
Magnesium (Galvomag) 

Meetd:atum: 4 oktober 2:002 

Gemeten rloor: 10.2.e

Rapport nr.: 4223'9212 

Tekening: 

Betreft: 

Gewitht Aantal 
in k. 

10 1 

10 1 

4H522 

jaarlijkse periodieke 
·co,ntrolemetiog 200.2.

B:ackfül 

bentoniet 
b-ento.n:iet

1 Diepte
mm 

3 
4,5 

1 

W,eerstand 
inOhm 

GELIJKRICHTER(S) ln,stelfüigen 

Nummer en locatie 

Niet van toepassing. 

MEETGEGEVENS 

Capaciteit 
V A 

Type megeHirng 

Potentialen in mV t.o.v. Cu/CuSO" 
Meetpunt specificatie KB.in KB-ui·t Doorverib . .los 

Dome van tank -1380 -970
Mg= �1586 

Interpretatie en advies: 
Het object is voldoende kathodisch beschennd. 
Door het KIW A zijn metingen verricht onder onze begele:icHng. 

1 

B.ij :aanvang ,Gecorrigeerd 
V i A V A 

Stroom-
in.mA Opimelfkin�oo 

<8,5 

De rapportage is gebaseerd op de uitgangspunten van de CPR -9-1, 5e dr:uk 1993.

S.8.03.10/1296 

Bla<il l van l 

1 - -- -

1 .• . 
. . 

l 

0.2.e 
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. 1 . 
1 . 

' -
t .. t -

.. . 
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Rapport 
controle kathodische bescherming en water/bezin!ks1e�I

GEADRESSEERDE 

Hommema 
Kathodîsche Bescherming B.V. 
Postbus 23 
3960 BA WIJK BIJ DUURSTEDE 

OPDRACHTGEVER 

Hommema 
Kathodische Bescherming B.V. 
Postbus 23 
3960 BA WIJK BIJ 00URSTEDE 

UW OPDRACHT 

datum 
kenmerk 
omschrij�ing 

: 12 augustus 2002 f 
; rz·wo422017 1 W0492417 
: Controle KB en we 

Pa-� !!!!"a Il 
Kjwa los1pectîe B.'V. 
5.ir Wins1011 .Churchill-laan 273 
Poslbu� 70 
22.80 AB H!jswîjk 
if'elllfoell 070 · 414 45 11 
re:tel,ax 0'71U • 414 46 40 

J/.IAIRLIJK'S RAPPORT '2002

flUIJ1lliTTeJ : 24142.34;4 
datum : '31 oktober .200.2 

fNISPEC
i

llE 

:in,spec-teur
·ilatum
cmiteria

:�el 
; • G o er z002
: 1c 1rR 9.1 

PLAll:TS \fA1N :INIJHCHITilNG 
6mplaoement C1mde�saatller.lading 
5'tafümss,traa.t 1 -? 
SB:83 ST lil-OlOID:ES,C HlilOL

Betreft 

projektnr 
ons pvinr 
beheerder 

: if,ank äostallatie 

: ·/ Doss;� 
: ff:803! [1)

: f10.2.e■l 46 

19031 

ONAFHANKELIJK INSPECTIE·RAPPORT CONFORM HET ACC'!i11E0ITATlBPROGRA'MMA VAN iD'.E RAAID V0O.R ACCREDITATIE

Produkt 
Inhoud (liters) 

lnstallatiejaar 

functioneren van de KB-installatie 

water en/ of bezinkselcontrole 
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j MEETWAARDEN VAN DE INSPECTIES 

��t �= 

Inhoud 
Oppervlak 
Type bekleding (EP/81) 

Inwendige coating (JA/NEE/?l 

Metaal Elektrolyt Potentiaal bij ingeschakelde KB (in ·mV). 

Metaal Elektrolyt Potentiaal bij uitgeschakelde KB (in •mV). 

Beschermstroom fin mA) 

549-KC2 De relatieve stroombehoefte van de tank is hoger
dan verwacht.

551-KC3 Aanvullende metingen zijn uitgevoerd. Uit deze
metingen blijkt dat de kathodische bescherming naar behoren
functioneert.

Bezinksel. 

Water. 

Zuurgraad monster (pH). 

Geleidbaarheid monster (mS/m). 

652-WC4 In de tank is agressief water aangetroffen.

653-WC5 Aangetroffen water z.s.m. verwijderen.

1 Mep anoden: • 1586 mV. 

at 

85000 

1380 

970 

8,5 

X 

X 

+ 

5,4 

88,0 

aantal peilleidingen 1 
aantal meetpalen/kastjes 1 
aantal straatpotten 0 
aantal MG-anoden 2 
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Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Emmapolder en Roodeschool 

12. Bodemrisicodocument (rapport 3312004)

Hierna is het bodemrisicodocument opgenomen. 

30919/3312001 

revisie F 

december 2004 

Bijlagen 

Tevens is een overzicht toegevoegd, waarin is aangegeven, welke maatregelen zullen worden genomen 

om de voorzieningen op te waarderen naar de bodemrisicocategorie A. 
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In opdracht van Noorgastransport B.V. (verder genoemd: NGT) is door Tebodin Consultants & 

Engineers een bodemrisicodocument opgesteld. 

Het belangrijkste doel van het bodemrisicodocument is het vastleggen van de huidige stand van zaken 

met betrekking tot de risico's op het ontstaan van nieuwe bodemverontreinigingen. Dit betekent dat het 

bodemrisicoanalyse geen uitspraak doet over eventuele reeds bestaande bodemverontreinigingen. 

Het bodemrisicodocument voor NGT is opgesteld conform de methodiek van de Nederiandse Richtlijn 

Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) (1 ]. De bodemrisico's zijn vastgesteld volgens de 

systematiek van het stappenplan NRB en de bodemrisico checklist (BRCL) zoals verwoord in de NRB. 

De selectie van de beoordeelde bedrijfsactiviteiten is gebaseerd op de NRB. De beoordeling van de 

geselecteerde bedrijfsactiviteiten bij NGT heeft plaatsgevonden op basis van onderstaande gegevens: 

• Beschikbare informatie over bedrijfsprocessen en opslag van (grond)stoffen;

• Tekeningen;

• Terrein- en installatie-inspectie;

• Omschrijving van procedures, zoals onder andere het zorgsysteem en bedrijfsnoodplan.

Het voorliggende bodemrisicodocument heeft uitsluitend betrekking op de bestaande situatie 

(terreininspectie: Januari 2003) van NGT. Toekomstige uitbreidingen en/of wijzigingen zijn niet 

beoordeeld en maken geen onderdeel uit van het bodemrisicodocument. 

Opbouw van het bodemrisicodocument 

In hoofdstuk 2 is, door middel van een korte samenvatting, de hoofdlijn van de systematiek van de 

NRB weergegeven. Voor meer informatie en een grotere diepgang wordt verwezen naar de tekst van 

de NRB (1) zelf. In hoofdstuk 3 is beschreven hoe de beoordeling van de bedrijfsactiviteiten heeft 

plaatsgevonden. De resultaten worden in hoofdstuk 4 kort weergegeven. Voor de resultaten wordt 

tevens verwezen naar de overzichtstabel in bijlage 1. Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies 

samengevat en de aanbevelingen beschreven. 

In bijlage 2 bevindt zich een begrippenlijst. 

. ' 
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2.1 De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) (1] is een handleiding om te komen tot de 

optimale keuze van bodembeschermende voorzieningen en maatregelen voor een specifieke situatie. 

Deze handleiding is in eerste instantie bedoeld voor het bevoegd gezag belast met het verlenen van de 

milieuvergunning. In de tweede plaats kan de NRS-systematiek worden gebruikt door bedrijven om 

inzicht te krijgen betreffende de bodemrisico's als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. 

De rode draad door de NRB is het 'Stappenplan NRB', waarmee voor een bepaalde bedrijfsactiviteit 

kan worden vastgesteld of de bodembeschermende voorzieningen/maatregelen toereikend zijn. Als dit 
niet het geval is wordt aangegeven door middel van welke aanvullende voorzieningen en/of maat

regelen dit wel kan worden gerealiseerd. 

De kem van het 'Stappenplan NRB' is de 'Bodemrisico Checklist (BRCL)'. In deze checklist wordt de 

kans op bodemverontreiniging door een bepaalde bedrijfsactiviteit op semi-kwalitatieve wijze bepaald. 

Het risico van een bepaalde activiteit wordt daarbij uitgedrukt in een bodemrisicocategorie. De NRB 

onderscheidt vier bodemrisicocategorieën die in Tabel 2-1 zijn aangegeven. 

Tabel 2-1: Bodemrisicocategorie en bijbehorende strategie 

Bodemrisico-categorie Strategie 

A verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging geen extra voorzieningen noodzakelijk 
van enige relevantie 

A* aanvaardbaar risico op bodemverontreiniging geen extra bodembescherming noodzakelijk, echter wel 
van enige relevantie monitoring 

B verhoogd risico op bodemverontreiniging met extra voorzieningen/maatregelen noodzakelijk, eventueel 
een relevante omvang door toepassen van monitoring kan reductie plaatsvinden 

tot categorie A* 

C hoog risico op bodemverontreiniging met een extra voorzieningen/maatregelen noodzakelijk 
grote omvang 

De indeling van een bedrijfsactiviteit in één van de 4 bodemrisico-categorieën uit Tabel 2-1 gebeurt op 

basis van het toekennen van een 'eind-emissiescore' aan de betreffende activiteit. Vervolgens kan de 

bodembeschermingstrategie worden bepaald. Het begrip 'eind-emissiescore' wordt hieronder kort 

toegelicht. 

Eind-emissiescore 

De eind-emissiescore is een maat voor de kans op het vrijkomen van een bodembedreigende stof en 

de mogelijke verspreiding van deze stof in de bodem. De score wordt bepaald door het type bedrijfs

activiteit en de aanwezige bodembeschermende voorzieningen en/of maatregelen. Elke bedrijfsmatige 

(sub)activiteit krijgt een bepaalde basisscore (emissiescore) en afhankelijk van de lokale bodem

beschermende voorzieningen en/of maatregelen vindt er al dan niet een reductie plaats op deze 

basisscore, leidend tot een eind-emissiescore per subactiviteit. 

De emissiescore kent een 5 puntsschaal waarbij een eind-emissiescore van 1 leidt tot bodemrisico

categorie A, eind-emissiescore van 2 (vrijwel altijd) tot bodemrisicocategorie 8 , en de eind-emissie

scores 3, 4 en 5 tot bodemrisicocategorie C. Dit is weergegeven in Tabel 2-2. 
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Tabel 2-2: Bodemrisicocategorieën als fundle van de �jnd-:emissiese-ore 

Eind- Bodemrisico-
emissiescore categorie 

1 

2 

3 

4 

5 
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De voorzieningen en maatregelen die kitmnen l1eiden tot ,een reductie in ·.emis,siescore word.en toegelicht 
in paragraaf 2.3. 
Hieronder wordt toegelicht hoe vanuit een verliloogd bodemrisico {rbodemris'icocategorie B) een 
aanvaardbaar bodemrisico (bodemrisicocategori'i.e .A") gerealiseerd ikan wordoo, 

Bodemrisicocategorie A. 

Het aanvaardbaar bodemrisico A. kan ,onder v.oQrwaardem uit een 'B-slituaHe worden gerealiseerd. In 
het geval van een nieuwe (nog te rea.1iserern} sJitua:tîe js dit niet moge1îjk. Vanult deze :situatie zullen 
maatregelen of voorzieningen een emissie.score va/il 1 ,ge;rea!is.eero moeten worden. 

Bij een bestaande situatie heeft het ,:evene:ens ,1!1e voork,eur ,om door middel van maatregelen of 
voorzieningen een emissiescore van 1 te realiseren. Echter kam in dez,e :situatie door middel van 
risicobeperkend bodemonderzoek (doelmatig mo.nitorings,y_steem} ,e:ern ;aaruv.aardbaar risico 
(bodemrisicocategorie A) worden gerealiseerd.. Een :aanvaardvaar lb.odemristico is echter alleen 
mogelijk als bodemherstel redelijkerwijs haalbaar is. 

2.2 Toepassingsgebied van de NRB 

De bodemrisico checklist van de NRB is van toepassing ûp iorogewenste g�beiUrtenissen die 
voorkomen bij de uitvoering van 'normale' bedriijfsactiviteîiern. OaarbU gaat he110m st111..1cturele emissies, 
zoals morsen en lekkages, die inherent zljrn aam de nO!rmale bedl'iiffsv.oerirng. De BRCL voorziet 
derhalve niet in bodembeschermende voo:r:zieningen en maatrege1en in ,geval varn calamiteiten en 
rampen. zoals branden, ontploffingen, lhet :catastrofaal fa'len van lal'ilks etc. Indien vooraleningen en/of 
maatregelen gericht op het voorkomen of bestrijden van ,calamiteiten of r,amp.en aanwezig zijn, wordt in 
de BRCL uiteraard wel rekening gehouden met l!tun lbijärag:e aaro de v,ermindering v:arn de kans op
bodemverontreiniging tijdens 'normale' lbedrîjfsactiviteiten.
De BRCL kan worden toegepast op bes-taande en nieuwe situa.fle.s. 

2.3 Voorzieningen en maatregelen 

Om bij bedrijfsmatige activiteiten de bodem voldoerode te be:schermern kurnrnern zowel voorzieningen als 
maatregelen toegepast worden. Beide begriippen worden !hieronder to.egelicht.
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Voorzieningen zijn technische en materiële constructies die het doordringen van ongewenste stoffen 

naar de bodem verhinderen. De bodembeschermende werking van een voorziening wordt 

hoofdzakelijk bepaald door de vloeistofdichtheid van de voorziening voor de betreffende stoffen 

gedurende de duur van de belasting. 

In de NRB wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën voorzieningen, namelijk: 

1. Vloeistofdichte voorzieningen voorzien met PBV-verklaring;

2. Vloeistofdichte voorzieningen:

3. (Vloeistof)kerende voorzieningen en lekbakken.

Vloeistofdichte opvangvoorziening voorzien met PBV-verklaring 

Een vloeistofdichte voorziening die voorzien is van een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorzieningen 

is een visueel inspecteerbare (bovengrondse) vloeistofdichte voorziening. Deze vloeistofdichte 

voorziening is ontworpen en uitgevoerd overeenkomstig de PBV-aanbevelingen. 

Een vloeistofdichte voorziening met PBV-verklaring verwijst naar de best mogelijke afdichting 

overeenkomstig de Stand der Techniek. 

Vloeistofdichte opvangvoorziening 

Naast de bovengenoemde vloeistofdichte opvangvoorzieningen met PBV-verklaring zijn er andere 

opvangvoorzieningen, die in combinatie met specifieke maatregelen als vloeistofdicht kunnen worden 

aangemerkt. Voorbeelden zijn: 

• opvangvoorzieningen die gelet materiaalkeuze en ontwerp bij aanleg vloeistofdicht zijn, maar waar

de feitelijke situering en/of uitvoering van procesapparatuur inspectie conform PBV-aanbeveling

onmogelijk maakt;

• kasten of kluizen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, uitgevoerd volgens de daarvoor geldende

constructie-eisen (zie onder meer CPR 15-1 );

• ondergronds aangebrachte afdichting, zoals een folielaag, minerale afdichtende laag (bijvoorbeeld

een kleilaag) of vergelijkbaar, inclusief monitoring binnen de afdichting.

Vloeistofkerende voorziening 

Een vloeistofkerende opvangvoorziening vormt een fysieke barrière tussen de activiteit en de bodem, 

maar heeft deze alleen indien er tevens sprake is van een effectief onderhoud- en/of 

inspectieprogramma of automatisch bewakingsysteem, voldoende en doelmatige opruimfaciliteiten en 

geïnstrueerd personeel. 

Voorbeelden zijn: 

• in algemene maatregelen van bestuur specifiek omschreven bodembescherrnende middelen,

zonder verplichting tot PBV-verklaring Vloeistofdichte Voorziening, waarbij de bodembescherming

wordt gewaarborgd door middel van aangegeven specifieke gedrags- en inspectieregels;

• buitenverharding (bijvoorbeeld klinkerbestrating of stelconplaten);

• binnenvloeren van tegels of stelconplaten met niet geheel afgewerkte naden.

Een kerende voorziening is zodanig uitgevoerd dat de opgevangen (vloei)stof niet weglekt voordat de 

verzamel- en/of schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid. 
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Hieronder wordt verstaan een vloeistofdicht uitgevoerde voorziening met een beperkte ( < 100%) 

opvangcapaciteit. 

Een voorbeeld hiervan is een lekbak onder een tappunt. 

2.3.2 Beheersmaatregelen 

In combinatie met de bovengenoemde opvangvoorzieningen worden beheersmaatregelen toegepast. 

Bij minder effectieve opvangvoorzieningen dienen zwaardere beheersmaatregelen te worden 

toegepast en omgekeerd. 

Beheersmaatregelen zijn onder te verdelen in: 

• reparatie en onderhoud;

• toezicht en inspectie;

• incidentenmanagement

o bedrijfsnoodplan

o training personeel/instructiekaarten

o aanwezigheid absorptiematerialen e.d.

Reparatie en onderhoud 

Omdat preventief ondertioud de levensduur van voorzieningen verlengt verdient het de aanbeveling 

om ondemoud planmatig uit te voeren en dit vast te leggen in een ondemoudsprogramma. In zo'n 

ondertioudsprogramma is onder andere vastgelegd welke voorzieningen dienen te worden 

onderhouden, hoe vaak en door wie het ondertioud plaats dient te vinden. 

Toezicht en Inspectie 

• Toezicht

Onder toezicht wordt verstaan toezicht op risicobepalende handelingen, gedurende de

handelingen die overeenkomstig bedieningsinstructies worden uitgevoerd.

Hiervoor is het dus van belang dat er eenduidige bedieningsinslrUcties aanwezig zijn, dat het

personeel is geînstrueerd over hoe te handelen bij storingen en/of morsingen en in het gebruik van

middelen ter voor1<:oming van verspreiding van vrijgekomen stoffen.

• Inspectie

Onder inspectie wordt verstaan periodieke of automatische bewaking van apparatuur en

voorzieningen. Hierbij is onderscheidt te maken tussen visuele inspectie en automatische

bewaking/lekdetectie.

Visuele inspectie van procesvaten, leidingen, pompen en bodembeschermende

opvangvoorzieningen wordt meestal door middel van een ondemoudsprogramma voorzien. In dit

ondemoudsprogramma dienen onder andere de volgende aspecten te zijn vastgelegd:

o welke voorzieningen geïnspecteerd dienen te worden;

o de frequentie en wijze van inspectie;

o rapportage van inspectieresultaten;

o welke acties genomen zullen worden bij geconstateerde onregelmatigheden.

Automatische bewaking kan dienen als alternatief voor de visuele inspectie van de conditie van 

installaties. Hierbij moet gedacht worden aan onder andere lekdetectiesystemen binnen 

dubbelwandige tanks of- leidingen, onder vloeistofkerende vloeren en/of boven ondergrondse 

opvangbakken. 
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Ondanks de getroffen voorzieningen en maatregelen is het mogelijk dat door falen van apparatuur 

en/of onjuist menselijk handelen stoffen vrij komen, die de bodem kunnen belasten. 

Incidentenmanagement is erop gericht om mogelijke incidenten te onderkennen, voorzieningen en 

procedures zo in te richten dat het optreden van onderkende incidenten zo veel mogelijk worden 

voorkomen, faciliteiten in te richten om de gevolgen van incidenten te voorkomen of beperken en na 

het optreden van incidenten de oorzaak daarvan te achterhalen en zo mogelijk de kans op herhaling 

ervan minimaliseren. 

Incidentenmanagement kan worden onderverdeeld in twee delen, namelijk: 

• Algemene zorg

Bodembeschermende maatregelen dienen onderdeel uit te maken van de bedrijfsinterne

huishoudelijke regels voor ordelijk en veilig werken. Deze algemene zorg wordt vaak aangeduid

met de term 'good housekeeping' en kan worden gewaarborgd door een volgens ISO-14001 of

EMAS gecertificeerd bedrijfsmilieuzorgsysteem.

• Faciliteiten en personeel

Onder faciliteiten en personeel wordt verstaan de aanwezigheid van:

o Bedrijfsnoodplan

In een bedrijfsnoodplan is vastgelegd hoe moet worden gehandeld bij incidenten, lekkages en

morsingen om eventuele bodembelasting ten gevolge hiervan tegen te gaan of te beperken.

o Training personeel; instructiekaarten

Personeel dient te zijn geïnstrueerd en getraind in de bediening van procesapparatuur,

bijbehorende beschermende maatregelen, het gebruik van noodmaatregelen en het opruimen

van vrijgekomen stoffen.

Gericht toezicht op de voortgang van activiteiten door het bedienend personeel beperkt het

bodemrisico. Hierbij kan het eventueel zinvol zijn om daarvoor bedienings- en/of veiligheids

instructiekaarten zichtbaar aanwezig te hebben.

o Aanwezigheid absorptie materialen

Ter voorkoming van indringing in de bodem van gemorste stoffen en/of ter voorkoming van

verdere verspreiding van de gemorste stoffen kan het handig zijn om in de nabijheid van

activiteiten, waarbij eventuele morsingen plaats kunnen vinden, adsorptiematerialen

beschikbaar te hebben.
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3 Bodemrisico inventarisatie Noordgas 

3.1 Bedrijfsactiviteiten 

Op basis van de beschikbare gegevens is geïnventariseerd welke huidige bedrijfsactiviteiten bij NGT 

mogelijk bodembedreigend kunnen zijn. 

Bij het selecteren van de bodembedreigende bedrijfsactiviteiten is het uitgangspunt geweest dat het 

bodemrisicodocument een beoordeling geeft van het risico dat bodembedreigende stoffen in de bodem 

terechtkomen. Om te bepalen welke stoffen als bodembedreigend worden beschouwd is de stoffenlijst 

uit de NRB als leidraad gehanteerd. 

3.2 Procedures en voorschriften

Bij een beoordeling van de subactiviteiten conform de NRB kan een score-reductie worden toegekend 

als bepaalde procedures binnen de bedrijfsvoering operationeel zijn. Dit kunnen procedures zijn met 

een preventief karakter, zoals een inspectieprogramma voor tankopslag, pompen en rioleringen of een 

programma met een repressief karakter, zoals richtlijnen voor het opruimen van gemorste vloeistoffen 

of een bedrijfsnoodplan. 

De in de NRB genoemde procedures en voorschriften zijn samengevat in Tabel 3-1, waarbij is vermeld 

of NGT beschikt over dergelijke procedures en/of voorschriften. Tevens is per procedure een korte 

toelichting opgenomen. 

Tabel 3-1 Overzicht procedures en voorschriften 

Procedure Operationeel bij NGT 

Bedrijfsnoodplan Ja 

Onderhoudsprogramma Ja, procedures in milieuzorgsysteem 

Instructies personeel Ja, instructies zijn opgenomen in het handboek van NGT 

Gecertificeerd milieuzorgsysteem Ja 

(conform ISO-14001 of EMAS) 

Inspectieprogramma riolering Nee 

Bedrijfs noodplan 

Het bedrijfsnoodplan van NGT beschrijft procedures en te nemen maatregelen voor het geval zich een 

calamiteit voordoet. Naast de doelstellingen 'het beschermen en redden van mensen' en 'het 

indammen en beheersen van de gevolgen van de calamiteit' is het bedrijfsnoodplan tevens gericht op 

het beperken van de schade aan het milieu. 

Onderhoudsprogramma 

NGT voert zowel preventief als correctief onderhoud aan hun procesinstallaties uit. Hiervoor beschikt 

NGT over een onderhoudsschema en zijn procedures opgesteld die zijn opgenomen in het 

milieuzorgsysteem. 
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NGT beschikt over een milieuzorgsysteem dat is opgezet volgens ISO 14001. In dit milieuzorgsysteem 

is incidentenmanagement geïntegreerd. Incidentenmanagement houdt in dat voor denkbare incidenten 

procedures zijn opgesteld, waarin is aangegeven welke acties door wie moeten worden genomen. 

Tevens is in dit milieuzorgsysteem de controle op morsingen, lekkages, inspecties en onderhoud 

geïntegreerd. 

Inspectieprogramma riolering 

NGT beschikt niet over een beheers- en onderhoudsplan voor de rioleringen. 

Zo'n onderhoudsbeheersplan is gericht op conditiebewaking van het rioolstelsel en het voorkomen van 

achterstallig onderhoud. 

3.3 Beoordeling bedrijfsactiviteiten 

3.3.1 Algemeen 

In bijlage 1 zijn de beoordeelde bedrijfsactiviteiten weergegeven. De bedrijfsactiviteiten zijn per ruimte 

of locatie gegroepeerd. In de overzichtstabel is aangegeven welke bodembeschermende 

voorzieningen en/of maatregelen per activiteit aanwezig zijn. Op basis van deze voorzieningen en/of 

maatregelen is de eind-emissiescore en de bodemrisicocategorie bepaald. 

NGT heeft voor de gehele bedrijfslocatie een bedrijfsnoodplan en een milieuzorgsysteem. In de tabel in 

bijlage 1 is deze maatregel alleen aangekruist als het van belang is voor de reductie van de basisscore 

voor de betreffende activiteit. Dit geldt eveneens voor het onderhouds- en rioolinspectieprogramma. 

In onderstaande subparagrafen worden de beoordelingen nader toegelicht. 

3.3.2 Vloeren 

In de NRB [1] wordt gesproken over vloeistofdichte voorz.ieningen met een PBV-VW verklaring. 

Tijdens het bedrijfsbezoek is gebleken dat bij Noordgas voor geen van de vloeren beschikt over zo'n 

PBV-VW verklaring. 

Enige tijd geleden is de CUR/PBV-aanbeveling 44 [2) opgesteld. Deze aanbeveling geeft richtlijnen 

betreffende het beoordelen van een vloeistofdichte vloer. Een CUR/PBV 44 beoordeling dient door een 

onafhankelijke, gecertificeerde deskundige te worden uitgevoerd. 

De vloeren bij NGT zijn niet conform de CUR/PBV-aanbeveling 44 beoordeeld. Dit houdt in dat voor de 

vloeren op basis van dit bodemrisicodocument door de stichting Onafhankelijke Deskundige 

Inspecteurs (OOI) geen verklaring van vloeistofdichtheid van bewezen kwaliteit wordt afgegeven. 

Op basis van de terreininspectie is een kwalitatieve beoordeling van de staat van de vloeren gedaan. 

Doordat de inspectie niet is uitgevoerd door een gecertificeerde deskundige is geen van de vloeren 

beoordeeld als vloeistofdichte voorziening met PBV-VVV verklaring. Dit betekent echter niet per 

definitie dat de vloeren in een dergelijke staat verkeren dat er geen PBV-VW verklaring voor zou 

kunnen worden afgegeven. 

. _, 
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Dit rapport geeft een overzicht van de bodemrisico's bij NGT. In ruim meer dan de helft van de 

gevallen (43 van de 65) komt de eindscore uit op score 1 en dus op bodemrisico-categorie A (zie 

bijlage 1 ). Bodemrisico-categorie A betekent volgens de systematiek van de NRB een verwaarloosbaar 

risico op bodemverontreiniging van enige relevantie. 

Enkele activiteiten leiden tot een verhoogd of hoog risico op bodemverontreiniging. In de tabellen 4-1 

en 4-2 is een samenvattend overzicht gegeven van de activiteiten met een verhoogd respectievelijk 

hoog risico op bodemverontreiniging (bodemrisico-categorie B en C). Het uitgebreide overzicht van de 

resultaten is opgenomen in bijlage 1. 

Tabel 4-1 Activiteiten beoordeeld als bodemrisico-categorie B 

Nr Locatie Activiteit/opmerking Sub Bodemrisico-
Nr. categorie 

5 Condensaat sectie Opslag vat olie 3.3 8 

5 Condensaat sectie Opslag bedrijfsafval (olieslurry) 3.3 8 

8 Condensaat- en afvalwatertanks Condensaattanks (#1301 A-D) 1.2 B 

8 Condensaat- en afvalwatertanks Afvalwatertanks (#1305 A,B) 1.2 B 

12 Nabij compressorgebouw Smeerolievoorraadtanks (#13111#1312) 1.2 B 

14 Werkplaats en Magazijn Opslag wegenzout 3.3 B 

16 Roodeschool Noodtank (#T-001) 1.1 B 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de activiteiten met een verhoogd risico (B) veelal opslag in 

verticale bovengrondse tanks met bodemplaat en opslag van vaste of viskeuze stoffen in emballage 

betreft. 

Tabel 4-2 Activiteiten beoordeeld als bodemrisico-categorie C 

Nr Locatie Activiteit/opmerking Sub Bodemrisico-
Nr. categorie 

1 Vloeistofvanger Ontvangst 'pig' putpomp (#1225) 2.3 C 

3 Hete olie systeem Losplaats olie expansie tank 2.1 C 

7 Fakkel H.D. seperator 4.1 C 

7 Fakkel L.D. seperator 4.1 C 

7 Olieafscheidingswaterputten Putten {#1402 A,B) 1.4 C 

8 Condensaat- en afvalwateropslag lncinerator make-up pomp (#1226 C) 2.3 C 

9 Brandwaterpompgebouw Opslag gevaar1ijke stoffen 3.4 C 

9 Brandwaterpompgebouw Losplaats dieselolie opslagtank 2.1 C 

12 Nabij compressorgebouw Losplaats(en) smeerolievoorraadtanks 2.1 C 

12 Nabij compressorgebouw Afgewerkte olie pomp (#1227) 2.3 C 

12 Nabij compressorgebouw Losplaats afgewerkte olietank (#1317) 2.1 C 

13 Oliewaterscheider Putten (#1402 A,B) 1.4 C 

13 Oliewaterscheider Pompen (#1207 A,B / #1208 A,B / #1224 A.B) 2.3 C 

13 Oliewaterscheider Put pompen (o.a. #1219 B-G) 2.3 C 
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14 Werkplaats en Magazijn Opslag van o.a. verven en wasbenzine 

15 Overige Open drain systeem 

15 Overige Forced drain system 

16 Roodeschool Condensaat skimmer (#S-001) 
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Sub Bodemrisico-
Nr. categorie 

3.4 C 

2.2 C 

2.2 C 

1.4 C 

Bij de activiteiten die zijn beoordeeld als zijnde categorie C (hoog risico) gaat het voornamelijk om 
pompen en losplaatsen. 
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Uit de resultaten van de bodemrisicobeoordeling blijkt dat bij de meeste bedrijfsactiviteiten bij 

NGT, door middel van de getroffen maatregelen het bodemrisico is teruggebracht tot een 

verwaarloosbaar bodemrisico (categorie A). 

De getroffen maatregelen bestaan zowel uit fysieke voorzieningen (o.a. vloeistofdichte 

opvangvoorzieningen en lekbakken) alsmede organisatorische maatregelen (o.a. procedures in het 

milieuzorgsysteem en bedrijfsnoodplan). 

De fysieke voorzieningen voor bodembescherming bevinden zich, over het geheel genomen, in goede 

staat voor zover dat bepaald kan worden door middel van een visuele inspectie. Opgemerkt wordt dat 

de uitgevoerde visuele inspectie geen inspectie was conform de CUR/PBV-aanbeveling 44 (zie 

paragraaf 3.3.2) 

NGT beschikt over veel organisatorische voorzieningen, zoals een milieuzorgsysteem volgens 1S0-

14001, een bedrijfsnoodplan en een onderhoudsschema. Dit betekent voor veel van de bij NGT 

uitgevoerde activiteiten dat door middel van organisatorische voorzieningen een reductie op de 

basisscore is bereikt, omdat met deze organisatorische voorzieningen wordt voldaan aan 'faciliteiten 

en personeel'1• 

Tot slot dient te worden opgemerkt dat de NRB dient als hulpmiddel voor bevoegd gezag en 

ondernemers voor het bepalen van het risico van bodembedreigende activiteiten, voor de selectie van 

adequate bodembeschermende maatregelen en voorzieningen en ter ondersteuning bij het opstellen 

en handhaven van vergunningvoorschriften. De NRB heeft geen formeel juridische status, maar heeft 

als bestuurlijk bekrachtigend instrument wel een sterk sturende functie. De NRB is niet bindend; 

afwijkingen zijn mogelijk, mits deze duidelijk, b.v. in de considerans van de milieuvergunning, worden 

gemotiveerd. Toepassen van de NRB is derhalve niet vrijblijvend. Echter afwijken mag, maar moet -

gelet op de rechtsgeldigheid - duidelijk worden gemotiveerd. 

5.2 Aanbevelingen 

5.2.1 Algemeen 

Vanuit de gedachte dat gestreefd wordt naar een verwaarloosbaar bodemrisico wordt aanbevolen om, 

daar waar mogelijk, voor activiteiten met bodemrisicocategorie B en C preventieve 

voorzieningen/maatregelen te nemen. Onderstaand wordt het een en ander in hoofdlijnen toegelicht. 

Onderstaand zullen de aanbevelingen per bodembedreigende activiteit met een verhoogd of hoog 

bodemrisico worden beschreven. Tenslotte wordt nog specifiek ingegaan op de vloeistofdichte 

vloeren/voorzieningen. 

1 
Zie ook paragraaf 2.3.2 met betrekking tot incidentenmanagement. 

• 
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Opgemerkt dient te worden dat bij deze aanbeveling het uitgangspunt is geweest dat de huidige 

maatregelen/procedures, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsnoodplan en milieuzorgsysteem, in stand 

worden gehouden. 

5.3 Aanbevelingen per activiteit met bodemrisicocategorie B en C 

1 Vloeistofvanger 

Ontvangst "pig" putpomp (#1225) 

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voor deze activiteit, dient deze pompput te worden 

voorzien van een lekbakconstructie of een vloeistofdichte voorziening met PBV-WV verklaring2
• 

3 Hete olie systeem 

Losplaats olie expansie tank (#1307) 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De tank dient te worden voorzien van dubbele onafhankelijke overvulbeveiliging.

• Ook kan een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-VW verklaring 1 worden gerealiseerd

onder de tank.

5 Condensaatsectie 

Opslag vat olie 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• Dit vat dient te worden opgesteld boven een opvangbak.

• Plaats het vat op een vloeistofdichte voorziening met PBV-VW verklaring1
• 

Opslag bedrijfsafval 

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voor deze opslag in de huidige verpakking (plastic 

emmers), dient het bedrijfafval te worden geplaatst boven een vloeistofdichte voorziening met PBV

VW verklaring 1• 

7 Fakkel 

H.D.en L.O. seperators (#1109 en #1115)

Bij de seperators kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd door een

vloeistofkerende voorziening aan te brengen onder de seperators.

8 Condensaat- en afvalwateropslag 

Condensaattanks (#1301 A-O) en afvalwatertanks (#1305 A,B) 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De tanks dienen te worden voorzien van lekdetectie.

• Ook kan een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-WV verklaring 1 worden aangebracht.

lncinerator make-up pomp (#1226 A-C) 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De pomp dient te worden opgesteld boven een lekbak.

• De pomp dient te worden opgesteld boven een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-WV

2 Vloeistofdichte opvangvoorzieningen met PBV-WV verldaring dienen binnen een door een deskundig inspecteur vastgesteld 

keuringstennijn Ie worden geïnspecteerd en herl<.eurd confonn CUR-PBV-aanbeveling 44. 

:r.:., 

.. 



71 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Bodemrisicodocument Noordgastransport B.V. 

verklaring,. 

30919-00/3312004 

revisie A 

2juli 2003 

pagina 16 van 19 

Bij beide opties dient rekening te worden gehouden met de afvoer van hemelwater en dienen 

regelmatig pompinspecties te worden uitgevoerd. 

9 Brandwaterpompgebouw 

Opslag gevaarlijke stoffen 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De opslag dient te worden opgesteld boven een lekbak. 

• De opslag dient te worden opgesteld boven een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-WV 
verklaring 1. 

Losplaats dieselolie opslagtank 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De tank dient te worden voorzien van dubbele onafhankelijke overvulbeveiliging. 

• Ook kan de tank worden geplaatst op een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-WV 

verklaring 1, waarbij aandacht dient te worden besteed aan de afvoer van hemelwater. 

12 Nabij corrnpressorgebouw 

Smeerolievoorraadtanks (#1311 /#1312) 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De tanks dienen te worden voorzien van lekdetectie. 

• De tanks dienen te worden opgesteld op een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-WV 

verklaring 1, waarbij aandacht wordt besteed aan de afvoer van hemelwater. 

Condensaatpomp (#1217) en afgewerkte olie pomp 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De pomp dient te worden opgesteld in/boven een lekbakconstructie. 

• Ook kan de pomp worden opgesteld boven een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-VW 
verklaring 1• 

Losplaats(en) smeerolievoorraadtanks en losplaats afgewerkte olietank (#1317) 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• Op tanks dient dubbele onafhankelijke overvulbeveiliging te worden aangebracht. 

• Ook kan de losplaats worden voorzien van een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-VW 

verklaring 1, waarbij aandacht dient te worden besteed aan de afvoer van hemelwater. 

13 Oliewaterscheider 

Putten (#1402 A,B) 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De putten dienen te worden voorzien van lekdetectie. 

• Ook kunnen de putten vloeistofdicht met PBV-WV verklaring1 worden uitgevoerd. 

1 
Vloeistofdichte opvangvoorzieningen met PBV-VVV verklaring dienen binnen een door een deskundig inspecteur vastgesteld 

keuringstermijn te worden geïnspecteerd en herkeurd conform CUR-PBV-i!anbeveling 44. 
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Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico. 

• De pompen dienen te worden opgesteld in/boven een lekbakconstructie.
• De pompen dienen te worden opgesteld op een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV.YVV

verklaring1 worden uitgevoerd.

14 Werkplaats en Magazijn 

Opslag van o.a. verven en wasbenzine en opslag van wegenzout 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaar1oosbaar bodemrisico. 

• De opslag dient plaats te vinden boven lekkak(ken).

• Ook kunnen de opgeslagen stoffen opgesteld op een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV

VVV verklaring1
• 

15 Overige 

Open drain systeem en forced drain systeem 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaartoosbaar bodemrisico. 

• De leidingen dienen te worden geïnspecteerd. Voor de inspectie van de leidingen dient een

leidinginspectieprogramma te worden opgezet.

• De leidingen dienen dubbelwandig worden uitgevoerd en te worden voorzien van lekdetectie.

16 Roodeschool 

Condensaat skimmer (#S-001) 

Voor deze activiteit zijn een tweetal opties om te komen tot een verwaartoosbaar bodemrisico. 

• De condensaat skimmer dient te worden voorzien van lekdetectie.

• De sklmmer dient te worden opgesteld op een vloeistofdichte opvangvoorziening met PBV-WV

verklaring 1• 

5,4 Vloeistofdichte voorzieningen 

Zoals reeds vermeld is er veel discussie betreffende het begrip vloeistofdichte vloer/voorziening van 

bewezen kwaliteit. Derhalve is recentelijk de CUR/PBV-aanbeveling 44 [2] opgesteld. Deze 

aanbeveling geeft richtlijnen over het beoordelen van een vloeistofdichte voorziening. Om de kwaliteit 

te waarborgen is door de overheid besloten dat een dergelijke inspectie door een onafhankelijke 

deskundige dient te geschieden. De gehele structuur hieromtrent staat echter nog in de 

kinderschoenen. Derhalve wordt aanbevolen de gang van zaken betreffende een eventuele inspectie 

conform de CUR, van de bestaande vloeren/voorzieningen vooraf te bespreken met het bevoegd 

gezag. 

Bij een dergelijke inspectie worden de voorzieningen beoordeeld op de vloeistofdichtheid. Bij de 

beoordeling wordt bekeken met welke bedreigingen die voorziening wordt geconfronteerd, welke 

vloeistoffen worden opgeslagen dan wel verwerkt en onder welke condities dit gebeurt. Tevens speelt 

een rol of er sprake is van al dan niet extreme mechanische belasting, temperatuurbelasting, etc .. 

' Vloeistofdichte opvang,;oorzieningen met PBV-VW veridaring dienen binnen een door een deskundig inspecteur vastgesteld 

keuringstermijn te worden geinspecteerd en herkeurd conronn CUR-PBV-aanbevellng 44. 

j 
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In eerste instantie gaat het om een visuele inspectie en wordt nagegaan wanneer de voorzieningen zijn 

aangelegd, met welk materiaal en dergelijke. Op plaatsen waar twijfel bestaat omtrent de 

vloeistofdichtheid kan een nader onderzoek noodzakelijk zijn. 

Wordt na de inspectie en na het herstellen van eventuele onvolkomenheden. de voorziening als 

vloeistofdicht beschouwd dan kan door de stichting Onafhankelijke Deskundige Inspecteurs {OOI) een 

verklaring van vloeistofdichtheid van bewezen kwaliteit worden afgegeven. Dit bewijs wordt voor 

bepaalde tijd afgegeven, de geldigheid wordt bepaald door de keuringstermijn die door de deskundige 

wordt bepaald. De termijn wordt op basis van de verwachte achteruitgang van de voorziening in 

vloeistofdichtheid bepaald. 

Een dergelijke verklaring wordt alleen afgegeven als tevens een inspectieprogramma voor de 

beoordeelde voorzieningen in werking is. Het inspectieprogramma wordt eveneens beoordeeld. 

Vomzieningen waarvoor een verklaring is afgegeven door de OOI wordt beschouwd als een 

vloeistofdichte voorziening met PBV-verktaring. De vloeren bij NGT zijn niet beoordeeld conform de 

genoemde CUR-richtlijn en zijn derhalve niet te beschouwen als vloeistofdichte voorziening met PBV

verklaring. 
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13. Veiligheidsplattegronden

Emmapolder: 

Veiligheidsplattegrond overzicht blusleidingen, afsluiters ,en !hydranten (t,ekening 15'50, b'lad 1.1)

Veiligheidsplattegrond overzicht handbrandblusmiddelern .(teke.ning 1550, blad � .2) 

Roodeschool: 

Veiligheidsplattegrond condensaat verlading (tekening 1551, blad .2:1) 
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Aanvraag milieuvergunning Wet milieubeheer Noordgastransport BV Emmapolder en Roodeschool 

15. Risico contouren huidige situatie

30919/3312001 

revisie F 

december 2004 

Bijlagen 

Hierna zijn de risico contouren van de huidige situatie weergegeven voor zowel Emmapolder als 

Roodeschool. 
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Aanvraag milieuvergunning Wet. milieubeheer Noordgastransport BVIEmmapolder en Roodesdilodl 

Figuur 1: PR-contouren Emmapolder 
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Figuur 2: Contouren Roodeschool 
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provincie gron'i1ngen Afdeli
i

ng 
MIi Ueuvergrunnlngen

Bezoekadres 

St. Jansstraat 4 
Groningen 

Postadres 

Gr.,-·, L 
• }. ·�PAstllustt"t. 

Alg. tel. 050 - 316 49 11 
c:-· ·.- ... \ �' i�j]Ap G oninrgen

Fax:050 - ,1:646 32 

Behandeld door : 10.2.

Telefoonnummer : :, - 10.2. 

1 9 F E B 2om,_ 

Aa:n de 'leden van de prnji.,ctgroep vergmm.ingen 
Noordgastran:sporit 

de heer 1 O .2.e 
M:miistene van . oonomïsche Za.ik.en 
PostblllS 20 l<O Q 
2500 },"'C .DEN HAAG 

Groningen,. 13 februari 200".:!4t-----------.. 
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ûndenverp : (beantwoording) statenvragen 
situatie N oordgastransport-Roodeschool ,....,,....

1 

-=-il'-=------. 

Geachte projectgroepleden, 
heer 

Op 8 december 2003 richtte het lid van Provinciale Staten/fractie PvdA, de Jheer 10.2. , ,e,en aantal
vragen aan het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de situatie van e 
condensaatoverslaadstation van Noordgastransport .i11 Roodescihool 

De vragen zijn overgenomen en beantwoord in de brief van.het genoemd college van 27 januari 2:004, 
nr. 2003-22.578/4/A.8, MV. 
Een afschrift van deze antwoordbrief word.t u. bij gaand ter kennisneming toegezonden. 

Met vriendelijke groet, 

10.2. 

� Website: www.provinciegroningen.nl - E-mail: info@p:rovjncîegronimgen.nl 
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gedeputeerde staten van de provincie 1groningen 
IP.ostb'UiS •610 Martinikerik!hof 1 '2 

9712 JG Grronin,gern 
tel. 050 - :316 49 11 

'9700 PJP Gironingen 
ffax 050 - '316 49 33 

e-mail: in1o@[Provirmlegrronlnge1nu1II ·www .provinciegroningen.nl

Nr. 2003-22.578/4/ A.8, MV 

Behandeld door : 10.2.e 
Telefoonnummer: So1110.2.e 
Antwoord op : brief o.ö. ecember 2003 

Aarn het liîd van Pr.ovÎ1Jilciale Sitamen 
de heer 10.2.e 

Gronin;g,en, 2 7 JAM. 210\

Onderwerp : schriftelijke vragen inzake situatie 
condensaatoverlaadstation-Noor:Jjjgastransporit 
te Roodeschool. 

Geachte heer 10.2.e

Wij hebben kennis genomen van de VTagen die u ons ·sdnrifüdij'k 'heeft gesteld over de situeri�g vain het 
condensaatoverlaadstation van Noordgastransport te Roo:de,school 
De door u gestelde vragen worden hierna herhaald en 1h :eainltwoo1d. 

1. Deelt het College de opvatting van Noordgastnmsp:ort dat er J1;'G1,mï.t m.ilie,11 ie,J r;,ei/igheiásoo,gpunt
geen aanleiding is voor verplaatsing?
Omdat de vigerende vergunningen op een aantaU onde.rd:el:en niet meer :actueel zijn, worden o;p dit
moment de stukken voor de revisievergunning {Weit m,i[ieu'belheer}, m <CO'füd�natie :met reen nieuwe
vergunning in het kader van de Wet verontreinigfog oppervlaktewateren voorbe11e,id.
Terzijde kan worden opgemerkt dat door het (per il januari 2003) in werking treden van de nietUwe 
Mijnbouwwet de inrichting onder de definities ,tan ,deze wd valt en :sin,dsdien niet ,(meer) ,ons 
college maar het Ministerie van Economische Zaken formeel lhd ibevoegd ®eza;g lÎs voor het 
verlenen van de revisievergunning. Een projectg;roe,p waa1rin de \betrokken pa:rtüen zfttiin:g he�be.n 
begeleidt het traject van aanvraag tot- en het vooib:ea-,eiclen van ,de vergu1m:ingen. 
Het Ministerie van EZ heeft ons gevraagd de werkzaamheden en pro:eedures voor de W.m- en 
Wvo-vergunning te coördineren en daarmee feitelijk ook de .regie ,o;p de te volgen procedw,e te 
voeren. Aan dit verzoek hebben wij gevolg geg,even. 
De werkzaamheden van de projectgroep zijn re:eds v,e:r,gevoroeJCd. Naar Jerwachtin:g ]ru:nine,n de 
vergunningaanvragen en de ontwerpbesluiten binnen ,e:rnkde maand:eifl �er .inza,g.e worden ,gdegd. 
Deze stukken zullen ook inzicht bieden in de maatine:gek!rn dii,e het !bedrijf :ne,emt ,o;m de 
milieubelasting en veiligheidsrisico's te minimaliseren. Daarbij l iî;gt rde nadruk op het beheersen ,en 
het terugdringen van de milieubelasting en het v,eriagen van v,ei[igheîds:risicd's v.oor de -0mgev.ing. 
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Het tekent zich af dat de beïnvloeding en risico's voor <ie ,omgeving verder amemen. Resterende risico's zullen binnen de grenzen vallen. De at\v,e.ging van- en de eventueile VCJJiJ)faatsing is ·echter primair een zaak van het lokaal bestuur. 
2. Is het College bekend met de onrust onder de bei·olk.ing van Roodeschool over het

co11de11saatoverlaadstalion dut :ich midden in Arm dorp be\'ilidt?Het is ons college inderdaad bekend dat er onrust is over ,c\1it 1purnt ,in IR,oodeschool.Dit is onder meer opgetekend in de op 29 januari 2003 door de geme-enite Eemsmond ten loehoevevan de plaatselijke bevolking georganiseerde informatiebije,ein�omst Ons college was daar(ambtelijk) vertegenwoordigd. Daarbij is overigens op v,oorihand toegezegd, dat er binnen de vergunningprocedure een hoorzitting zal worden •gehouden.
3. Beoordeelt het College t'en dergelijke onrust onder áe beml'kfrig ,als ,een motie/om rle

mogelijkheden te onder:oeken voor verplaatsing t;an het he.trejfeJlde oi•erJ,audstaJionlZoals wij hiervoor in de beantwoording van de eerste vr.aag hetiben :aangegeven, .is :het niet(primair) aan ons om de verplaatsing te realiseren. Wij hebben i ntussen wel opgemerkt, dat in het kader van ,de vaststdling vain het raads
programma voor de periode 2002-2006, het condensaatoverlaadstation door de raad van degemeente Eemsmond als een bijzonder aandachtspunt is beno,emd. Na.er ve.:rwachting zal d·e r;aad
daar in dit jaar een gevolg aan geven door het installeren van een werkgroep die zien over de situatie rond het station zal buigen en daarover een advies zal ,llli�brengen. 

4. Is het College bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor verplaatsing van het
condensaatoverlaadstation ?Er lopen op dit moment in feite twee zaken.
Allereerst zal het vergunningentraject in de komende maanden meer inzicht bieden in de milieuen omgevingsrisico's. Daarnaast is te verwachten dat wanneer de onder de lbeantwooiddng van waag 3 genoemdewerkgroep aan de slag gaat, duidelijk wordt wellllre aSJPecte.111 de wu�grioep prncftes bij met onderzoek 
wil betrekken. Vooralsnog wachten wij de resultaten van ,die werk.groep af, -w.aarbnj ervan oi111ze 
zijde, gelet ook op de relatie met het hier meergeJ111oemde wergooningen'trajed, op betrolilenh-eid gerekend mag worden. Er is op dit moment voor ons college geen aanleiding om vooruîtlopend op de a:fhandelin,g van ,deze.twee zaken de mogelijkheden te onderzoeken voor verpl.a.a,tsing van het c•ondensaatovedaadstation. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende antwoord QP uw vra,gen te hebben ,gegeven,
Hoogac�rmd, 

Gedepi)�.erd/2 iten der pr:ovi1ilcîe GA<oningen: 

10.2.e 
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gedeputeerde staten van de provincie :groningen 

Martinikerl�'hof 12 
9712 JG Groriûngen 
tel. 050 - 316 49 H 

Postbus 610 

e-mail: info@pmvinciegro:nJngem .. nl

97100 AP G:roningen 33
fax Ofü} - 316 49 33 
·www.provînciegroningen.nl

GEDEPONEERD

21 MEI 2003 

Ministerie va:n Eoono:misdie Zaken

Nr. 2003-07248c/l9, MV 

Behandeld door : 0.2.e 
Telefoonnummer: :, î10.2.e
Bijlage(n) : 1 
Antwoord op : uw brief van 14 april 2002,

De heer[Wf:-e )
Postibus .,_ • u, [ 
2500 EC DEN HAA.G 

Groningen, 

kenmerk ME/EP/UM/3008786 

Onderwerp : p�v:ei:gunning en Wvo, 

C
"Noordgastransport, locatie Uiffiuize:n
en Roodeschool 

----

Geachte heer 10.2.
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Wij hebben kennisgenomen van uw hiervoor aangehaald schrijvem .aan Noordgastransport B.V. te 
Zoetermeer, waarin voor wat betreft de vergunningprocedure Wet mïlieuheheer/Mijinbo1.rnrwet voor <ie 
locaties Roodeschool en U1thuizcn van Noordgastransport de bevoegdheden ·zijn .opgenomen. 

Over de uitvoering van de werkzaamheden met en ron:d deze v,ei:gunningprocedure ,en de afstemming
tot de rol van het bevoegd gezag, in dit geval dus het voo:moemde mmisterîe, zijn tussen de bewokken 
partijen afspraken gemaakt. Een daartoe door ons ingesteilde projectgroep, waadn ook u zititimg 'hebt,
begeleidt en volgt het vergunningentraject. 
In ons schrijven van heden aan Noordgastransport helb'be.n 'llvij de te volgens handelwijze in dezen 
opgenomen. 
Een afschrift daarvan gaat, te uwer kennisneming, hier bîj. 

Hoogachtend, 

Gefeputeerde Staten der provincie Gron�ngen:

10.2.e 
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gedeputeerde staten van de rp:rovincie 1groningen

Posfü:us 610 Martinikenkhoî 12 
9712 JG '0110:nïn·g,e;n 
tel. 050 • 3'16 49 1 � 

9700 AP Groningen 
fax 0:50 -316 49 33 

e-mail: irnîo@1provinciegronlngen.n!I www -!PJOVÎl'lciegroningen.nl 

Nr. 2003-07248a/19, MV 

Behandeld door 
Telefoonnummer: 

Noon:1,gastraus,ort. BV 
Deheer . .  e 
Postbus : , 
2700 AL ZOETER.MEER 

Groningen' 
1 3 HE i li003 

Onderwerp : procedurevoorstel vergunning Wm ·en 'Wv.o, 
locatie Uithuizen en Roodeschool 

Geachte heer .2.e 

In het najaar van 2002 is een aanzet gegeven tot het traject revisieverr-gmming Weil rnil1ieubehee1'/ 
Mijnbouwwet voor de gasbehandelingsinstallatie van Noord,ga:stranspoirt te Ulit!bu:lze1n en het 
bijbehorende condensaatoverlaadstation te Roodeschoot 
Omdat de nieuwe Mijnbouwwet op dat moment nog :rniiet van kracht was. was het în de e,erste ronden 
van dit overleg nog niet duidelijk wie op termijn het îbevoe,gde ,gezag ( ons College of het Min,isterie 
van Economische Zaken) zou zijn tot het verlenen van de genoemde ver.gunning. 
In de projectgroep was daarom afgesproken dat: 
- ons College op dat moment geacht wordt het bevoegd gezag te zün;
- dat eventuele verschillen in werkwijze en de op te steUen eisen tussen de beide overheden geen m:l

mag spelen in het werkproces en de procedure. Proviinciie ,en ibiet M·inîs,terie EZ 2JU1d:Jen :in overleg met 
de vergunninghouder de voorschriften afstemmen; 

- wij zorgdragen voor het inrichten van een projectgroep en voor een gezamenlijke projectpfannin,g dat
er op gericht is dat in 2003 de vergunning( en) kunnen worden verlemd.

Aan één en ander is inmiddels gevolg gegeven. De projectgroep is to1 op 11ed.en tweemaal b[jeen 
geweest en daarbinnen is de richting van de vergunning, mede aan de hmd van ,ee.n aanzeil 11:o:t een 
concept van de aanvraag, bepaald. 
Duidelijk is ook dat door de inwerkingtreding van de ni,euwe Mijribouwwet (o,p !januari 2003) en de
daaraan verbonden besluiten de imichting nu onder de definities van deze wet valit, waarmee het
Ministerie van Economische Zaken formeel het bevoegd gezag is tot het verlenen van de bedodcle 
vergunning. 
Nu dit vaststaat, betekent dit dat de vergunningaanvraag ook aaJil dît Ministerie wordt gericht; wij 
verzoeken u daannee rekening te houden. 
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• 
• Gege ven de tussen de partijen overeengekomen en irnmiddels gevolgde werk."Wijze heeft dat mi:rnisterie 

ons verzocht de vergunningprocedure (n aast de Wm!Mijnîb1fü\V'wet :zal ook ,een vergunning ingevolge 
de Wvo, af te geven door het Waterschap Noorderzüjlvest, vedeemd moet-en worden) te .coördiner.en 1en
daarmee feitelijk ook de regie op de te volgen procedm,e lte voeren. 
Aan dit verzoek geven wij uitvoering. 

Dat betekent dat wij de ingestelde projectgroep, in de samenstefüng zoals overeengekomen ,en onder 
projectleiding van de hee 0.2.e van onze Afde'ling millieuvergunnnngen en met ondeirsteuniÏng 
van deze afdeling, laten voor estaan en dat binnen deze prnjec1t'g11oep de aanvraag •en de vergunningen 
worden besproken. 

Ten aanzien van het toezicht op de huidige Wm-ver:gunning ontvangt ru :separ.aait informaüe.
Voor wat betreft de voortgang en de planning van de procedur.e zullen ,de binnen deze projiectg.mep 
gemaakte afspraken worden gevolgd. 

Hoogachtend, 

Ge4eputeprd Sitatern der pnovfrncie Grorri,nge:n: 

10.2.e 
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Minister,i,e va'ro Ecmwm.iscn,e Zak,e'lll 
'A �c. \x,� 

d /b0s 

Aan 

Noordgastransport B.V.
t.a.v. de heer .2.e

Postbus 474

2700 AL ZOETERMEER

Datum Uw kenmerk 

1 1t APR. 2003 -
Onderwerp 

ME/EP/UM/ 

30087,8,6 

Bijlage/n) 

Bevoegdheden op grond van de Mijnbouwwet betreffende de inrichting NGJ' 

Geachte heer 0.2.e 

Ter bevestiging van hetgeen is be sproken tijdens cile vergaderingen van de projectg11oe,p 

"Revisievergunning NGT" deel ik u h et voigende mede: 

- Als gevolg van he t in werking treden van de Mijnbouwwet (o,p 1 januari 2003) is de
bevoegdhe id t en aanzien van de vergunnmgverlening op g..on.d van ,de Wet milieubeheer

voor de inrichting van Noordgastransport B..V. gew4j,zigd;

- De inrichting van Noord.gastransport B.V. is, .op :grand -vam ,.de in het.Mij'nbouwbesluit

vastgelegde definitie s (zie artikel 2, lid 1, onder d,, een g) ,een "mijn!bouwwerk'';
- Op grond van artike] 8.2, derde Jid, van de W,et milnet!lbeb:eer is de Minister van

Economische Zaken het bevoegde gezag ter :rake van de mfüeuverg,unning voor 

mijnbouwwerken die inrichtingen krachte,n:s de Wet milielllbeiheer zijn; 

- Ook de handhaving van de vergunning op ,grond v:an de W et miff'ieubeheer en de
handhaving in het kader van het Besluit Risico's Zware ümgevatlen 1999 (BiRZO) wordt

de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken;

- Met de handhaving zal namens het Ministerie van !Econo:misc!he Za'kern de [)ïemst

Staatstoezic.ht op de mijnen belast zijn.

De Minister van Economische Zaken 

Namens deze: ' l 

10.2.e 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 6 

Hoofclkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC 's-Gravenhage 

Ooorlüesnunnmer 

(O?O) 1 .2.e 

Telefoon (070) 379 89 11 !Beh-ande.ld door 

Telefax {070) 347 '10 81 1 . .e
Email ezpost@minez.nl 

Website www.minez.nf Verwek•e bij bearrrwoording var, deze brief ons kenmerk te vermelden 
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Volgvet minute 

Kopie van deze brief naar: 

Provincie Groningen 
t.a.v. de heer .2.e
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN 

VROM Inspectie Noord 
t.a.v. de heer 10.2.e
Postbus 3002
9700 RM GRONINGEN 

Staatstoezicht op de Mijnen 
t.a.v.10.2.e
Postbus 
2270 AA VOORBURG 

Waterschap Noorderzijlvest 
t.a.v. de heer 10.2.e
Postbus 18
9700 AA GRONINGEN 

Gemeente Eemsmond 
t.a.v. de heerPf0.2.e
Hoofdstraat Wë-st,...,1,----
9981 AA UITHUIZEN 

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
Regio Noord 
Postbus 30032 
9700 RM GRONINGEN 

Arbeidsinspectie 
Postbus 30016 
9700 RM GRONINGEN 

2 

Paraaf en datur,n 

ibijlage 

Ministerie van Economische Zaker 

• 



provincie g1roni1ngen Afdelin,g Mm.eutoezicht 

Bezoekadres St. Jansstraat 4 Groningen 1P,0S'tadrecs----�rt . . -· .· . '1b1L!JS 'BH} 
Alg. tel. 050- 316 4911, GEDEPONEEBD910

1 
• .AP Gmnïrngen Fa,., 050 -316 46 32 

1 -11:c< tz{l--3
ex:,

ä:... .. 8 r;,, __ 
1 . ----- - 1 -, /.�, ' . 1 

21 IM!EI 2003 

D.e mirus-ter van Ecomom:ische ZakenT.a.v. de heer 0.2.e 
\' 1 :. ••�.f•IJ·�· 3 \ Ü; t,tcl rl 3 1,, . ,.� n � • 

' 
-----i 

l ----�-- ----�
Pos1lbus 2·.0 HJ. f'- p l.)é, 
1500 EC •s�GRA VENHAGE 

• l# "\ 

_.._ ___ =--_ -----· 
ï.J. ,o 

Nr.: 2003-03.801, MTZ=---=--- Groningen, 10 april 200/ 1 
Behandeld door 10.2.e / Telefoonnummer 050110.2.ea�----v. , Onderwerp Verzoek o erdracht dossiers m.b.t.. lbe ,egd gezag MijnboUW"vViet betreffe de Noordgastransport B.V. 

Geachte heer 1 Q.2. 

Wij hebben uw brief van 28 februari 2003 ontvangen en kennis genomen van uw constatering dat Noordgastransport B.V. vanaf l januari 2003 onderihet beVioegde gezag v:an de Minister vaneconomische zaken valt. 
Zoals u al aangeeft zijn er afspraken gemaakt ten aanzien van de overdracht va:rn vergunningverlening. Ten aanzien van handhaving ge'Jdt ,dat er geen overgangstermijn is genoemd zodat Economische Zaken per 1 januari 2003 bevoegd gezag is ten aanzien van de handhaving. 
De heer 10.2.e heeft inmiddels de nodige afspiralJQen g, .en1laal1 me1l un.evrouw 0.2.e vanStaatstoez1c op de Mijnen. Een en ander heeft er toe ge'ldd imat de heer 10.2.e o:en mev:murw� O _ .e op donderdag 3 april en vrijdag 4 apri[ een veilligheütscon[lfoil,e 1. e . en gehouden bij 

ooragastransport BV. Tijdens deze controle heefit :de heer 10.2.e he·t hi:mdhraV!iIDigdoss'ier, dateen duplicaat is van ons archiefexemplaar, overhaindjgd :aam mevrouw 0.2.e In principe is daannee onze bemoeienis ten aanzien van de harnd�avïng · ormee eëimligd. Hen en ander neemt echter niet weg dat wij bereid :zijn om vragen te 'bean,twoorde:n en daar waar nodi.g informatie aan te reiken. 
Wij gaan er van uit u bij deze voldoende te hebben g.eiinfonnee:rd en zeggen u dank vom de 
samenwerking. 

Hoogachtend, 
Ged�uteerde Staten der provincie Grorungen, Namens dezen� 

10.2.e 
� 
a Website: www.provinciegroningen.nl - E-mail: info·@prov.in.c�egroningen.nl 
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Aan 

Gedeputeerde Staten van Provincie 
Groningen 
t.a.v. de heer 10.2.e
Postbus 610
9700 AP GRONINGEN

Datum Uw kenmerk Ons ,kenmerk 

·= 2 8 FEB. 2003 ===--2003-02382/8, MTZ JV.IEIEP/'UMJ
03009390 

Onderwerp 

1Biil age(nl 

Bevoegdheden op grond van de Mijnbouwwet betreffende de inrichting NGT 

Geachte heer 0.2.e 

In antwoord op uw brief d.d. 24-02-2003 ,(kenme,rk 2003-02382/8, M'fZ) bevestig ik tl 
hierbij dat, als gevolg van het op 1 januari 2003 inwerking treden. vau de Mrjnbouww,et, 
de inrichting van Noord gastransport B.V. een "mijn bouwwerk'·' is, waarvoor ,op grond 
van de Wet milieubeheer de Minister van :Economische Zaken het beyoegd .ge.zag is. 

Op grond van deze wijziging van bevoegdheden zall, zoals u terecht opmerkil., ook de 
bevoegdheid ten aanzien van de handhaving vam ,de veq�umning ,op grond van de Wet 
milieubeheer en de handhaving in het kade van het Besluit Risico's Zware Ongevauten 
(BRZO 1999) moeten worden verzorgd door het Ministerie van Economische Zaken. 

Met voornoemde handhaving zal vanuit het Ministerie van Econormsc.be Zalren de Dienst 
Staatstoezicht op de Mijnen belast zijn. 

Het initiatief van mevrouw .2.e {Staatstoe:zïcht op ,de Mi.Jirnen) om de 
BRZO-inspectie te gaan uitvoeren samen met de t,oeziclmt.houder van de p.rovincïe 
ondersteun ik van harte. 
Mw. -- zal op korte termijn contac,t met u opnemen om een ,geschikte daiturn vast 
te ste=-

Zoals u bekend loopt nu het, door de provincie i:n 2002 gestarte, pro_j.ect "Ac<tuailiseren v.au 
de milieuvergunning Noordgastransport B.V.". 
Afgesproken is om dit project voort te zetten, waarbij de provfauci'e de ,coör:dinerendc ro] 
met betrekking tot de  vergunningverleningsprooedures bHjj�en vervu:Uen. 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 6 

Hoofdkantoor 

Bezuidenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

Doork
i

,esoummer 

{OW) 10.2.e 

Telefoon {070} 379 89 11 B"hande'ld do()( 

Telefax !070) 347 40 81 10.2.e 
Email ezpost@minez.nl 

Telefax 

(070) 10.2.e
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Min,is,ter'ie van Eco,wmische Zake.n

D� projectgroep streeft ernaar om vóór het ,eind van h�t jaar de vergrnming$proce<lure 

afgerond te hebben. 
Over de overdracht van dossiers betreffelilde de Noordgastransport B.V. kunnen in de 

projectgroep nadere afspraken worden gemaakt. 

Ik verzoek u hierbij om de voor de handhavïng benodïgde dossiers over te dragen aan 
mevrouw 10.2.e van de Dienst Staatstoezicht op de Mijnen. Dit zou wellicht 

aansluiten aan o m com matie met de gezamenlijke inspeche pilaats kunnen v.inden. 

De Minister van Economische Zaken, 

namens de e: 
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!1 Mfi1 0 3 D� minister van Economische ZakeD
\ 2 S. FEB O 3 -��-- gL� Ministerie van Economische Zaken

·1 \.' -----\ ...,.;,;;;;;;;;............ , G·-: - ) __ T-___ 
De heer , ··--·�---.

----- P<1stbus = · , .; , · r-
�J'.-1.---------- 2500 'EC DEN HAAG

Nr.: 2003-02382/8, MTZ Groningen, 
2 4 FEB, 2003

Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 
Onderwerp 

Geachte heer 10.2.

bedrijfsinspectie m.b.t. 
bevoegdheden i.k.v. Mijnbouwwet 

2 1 ME i 2003

Zoals u bekend is zijn per l januari 2003 de nieuwe Mijnbouww-el en be,t Mijnioouw:besluit in 
werking getreden. Voor ons heeft dit als consequenäe dat heit !bedrijf No:ordgaijbransport niet meer
onder onze bevoegdheid valt waar het de Wet milieuhéheer beitnefd: en daarmee samenhangend het 
Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999.
Een en ander is aan de orde geweest in de projectgT-0e:p b:eheffonde de v,eirgu1min,gveilen.Ï1lg voo,r 
Noordgastransport op 29 januari 2003. Naar aanki<li[lg Yain bedoeld ,ove:deg heeft de :heer 
- van uw afdeling vergunningverlening op 30 januari 2003 een mai[ aan onze afüeliug
==ergunningen gestuurd. Uit deze mail en uit het overleg ïs g.eiblreken dat er afsp.r.aken zijn
gemaakt betreffende het vergunningentraject voor Noordgastrnnspo,rt dat tlhans loopt Terecht
wordt in de mail van de heer-gesteld dat over de handhav,ing nadere :aJspr:alken moeten
worden gemaakt. 

Handhaving 
Handhaving betekent in dit geval zowel handhaving van de Weit mfüeubeineer\llerglllmting als 
handhaving in het kader van het Besluit Risico's Zware 0.111:g;evaHen [999 (HR:ZO 1999), 
Naar onze mening is het Ministerie van Economi:sche Zaken per 'R j,am1ar.i 2003 bevoe,gd g.e2ag
voor Noordgastransport. Dit betekent teveos dat wij met inga,ng van l januari 2003 geen 
bevo egdheden meer hebben op grond van de Wet milieübeheer bij No,ordgastranspont en dus ,o.o!k 
geen toezicht kunnen houden. Natuurlijk zullen wij ZO'i:g dragen voor een goede overdracht iEero 
goede overdracht kan betekenen dat de eerste corntrnile{s) :na Il jaouari 2003 gezamenlijlk met e.en 
medewerker van onze afdeling milieutoezicht worden uit;ge-voerd. Bevjndl:ngen en ,eventueel
daaruit voortvloeiende acties kunnen alleen door het lbevoegde gezag worden i1a111gegeven.
Een en ander noodzaakt partijen om zo spoedig mogelük afspraken 1e maken over overdrncbt van 
dossiers en werkzaamheden. Temeer geldt dit nu ,er voor 17 en 19 fèbmari 2003 een BRZO
controle stond gepland. 
Op donderdag 30 januari heeft de heer 0.2.e van onze aföeliing Millieuto,:eziiiebt mnttactt 
opgenomen met mevrouw 10.2.e van e taatstoezi.chtt O'P de mij:rnc:rn, Mevrouw.....,.Q

,....

_2
=-

_e
___,

I 
heeft aangegeven dat de B mspec ie plaats moet vinden ,en dat zij deze •graag 21ou wn., ein 
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uitvoeren samen met de toezichthouder van de p-rovim::ne. De geplande dat,a ziijn ec.ht,erniet in haar 
agenda in te passen. Op verzoek van mevrouw 10.2.e :hee:ft de lbeerlfu0.2.ê] de BRZO
controle van 17 en 19 februari 2003 bij alle betro ·enen munïddels geann:eerd" Ofü w.il zeggen dat 
hij Noordgastransport, de Regionale brandweer en de Arbeidsinspectie iheeft geïnformeerd. 
Omwille van de continuïteit in de handhaving mogen de ,overgangsperike'len naar onze mening
echter niet te lang duren. 

Te nemen acties 

Wij zijn van mening dat zo spoedig mogelijk iedere onduidelij.khdd moet worden weggenomen. 
Wij vragen u dan ook om zo spoedig mogelijk een :schrijven.aan ons te doen1oe1mmen waariin ,u 

aangeeft dat de handhavingbevoegdheid in het kader van de Wet milieubeheer nu !bij Economische 
Zaken ligt en waarin u tevens verzoekt om de overdracht van doss,i.ers aangaande het toezi.cht in .het 
kader van de Wet milieubeheer en het BRZO 19'99. 
Met mevrouw 10.2.e is afgesproken dat heit initiatüef '\<oor :zoweil de handhaving in ihet ikader 
van de Wet mi 1eu e eer a s  het BRZO 1999 bij ihaar ligt. Wïj wachten de verdere gan;g van zaken 
dan ook af. Natuurlijk zullen wij zorg dragen voor een goede overdrac,ht ,en in o-ve.d,eg met
mevrouw 10.2.e indien gewenst data vastleggen w·aawp gczame1üij�e .irns,pect:ieib.ezoè.lken
plaats kunnen vm en. 

Hoogachtend, 

G ep1U1:teenie Staten der prnvfoci.e Gron:ingen:

10.2.e 
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( N Roodes•oh,ool, 27 juni 20:05. 

Aan gedeputeerde staten 
-� 1 0 ■ 2 ■ ep/a Afdeling milieuvergunningen 

Postbus 610, 9700 AP Groningen. 

Geacht college, 

Naar aanleiding van de informatle:bij'eenl<omst/1gedachtenwiss 1eliln 1g 
gehouden op 15 juni 2005 in Hotel '"tGemeerntehu�s te Uîthuîze1n het 
volgende. 
Op die vergadering heb ik gevraagd of tnret mogelijj'k is :om 1î1n de 
milieuvergunning, aangevraagd door riaoorogas trarnsport b.v .. ,eein be1p:amrn9
op te nemen dat de beladen wagons rniiet zo lla1ng ,op [het taadlterreirn mog,en
staan. Er is toen toegezegd dit nader t,e •.or:id.e.rzoeken, c.q mee te rnemein iin 
de vergunningprocedure. Dit staat �n heit v,ersJag van de�e vergat:leriing ook 
juist weer gegeven.

Eigenlijk wil ik dit nog wat aanscherpen d:oor iin cd,e vergurnin�rng de 
volgende punten op te nemen: 

a) Maximaal aantal uren dat de :wa\gons {voll 1e:n leeg) op til:et laadterireijrn
mogen staan, b.v. 5 uur per etmaat Dit mee ,om het f.eît -:clat
Noordgastransport op geen enkele wijze, buwten de 11.aaörnnen om,
toe.zicht uitoefent op het laal!lterJ1ei;n. Dat lkan �n deze t:ijdl todh ni:et
meer?

b) Maximum aantal wagons dail: t•e:g,eHjk 01p !het �aadterire:iin .aanwe;ziig
mag zijn

Middels dit schrijven wil ik laten w:etern bezwaar te lheiblbein tegen he,t
verlenen van de vergunning zoals dfüe nu ter inzage Hgt, 

Als boven genoemde punten uitgevoerd WtO.r.<ilen gaat 1n1iet ,aHeen de

veiligheid nog een stukje omhoog maar w,ordt m.i. ,oo:k een stuk :onrust van 
de inwoners van Roodeschool weggenomen" 

In afwachting van uw antwoord tekern ilk,

10.2 .... 
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1 SAMENVATTING 

In de voorliggende rapportage zijn de risico’s van de condensaatverladingsinrichting van 
Noordgastransport beschreven. 

De PR = 10-6 per jaar contour ligt gedeeltelijk buiten de inrichtingsgrens en ligt in het zuiden juist over een 
object waar meubels worden opgeslagen. Dit is een beperkt kwetsbaar object, waarvoor de 10-6 een 
richtwaarde is. 

Het groepsrisico is nihil. 
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2 INLEIDING 

In het voorontwerpbestemmingsplan Hoek Zuster Kortestraat heeft de gemeente het aspect externe 
veiligheid verantwoord. Deze verantwoording is gebaseerd op een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) die in 
2005 is opgesteld. Deze QRA is berekend met Safeti-professional en uitgevoerd conform de richtlijn CPR-
18. Deze QRA wil Noordgastransport (verder te noemen: NGT) updaten met de laatste inzichten.

Vanuit de ministeries van Economische Zaken en Milieu en Infrastructuur werken Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) en RIVM aan de aanwijzing van onshore mijnbouw inrichtingen in de Revi (Regeling 
externe veiligheid inrichtingen). Tot deze aanwijzing verwacht SodM van bedrijven dat zij voor 
mijnbouwlocaties QRA’s uitvoeren met het rekenprogramma Safeti-NL en conform de bestaande 
Handleiding Risicoberekeningen Bevi, aangevuld met de interim handleiding risicoberekeningen Mijnbouw. 

Om inzicht te krijgen in de invloed van de voorgeschreven berekeningsmethodiek en van het 
berekeningsprogramma heeft NGT aan DHV gevraagd de QRA volgens de aanwijzingen van SodM uit te 
voeren. 

In hoofdstuk 3 wordt het beleid met betrekking tot Externe Veiligheid toegelicht. De inrichting en de 
omgeving worden beschreven in hoofdstuk 4. De voorzieningen en beveiligingen zijn beschreven in 
hoofdstuk 5. De ontstekingskansen zijn beschreven in hoofdstuk 6. De loss of containment scenarios en 
de modellering zijn toegelicht in hoofdstuk 7. Tot slot worden de resultaten in hoofdstuk 8 beschreven. 
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3 BELEID MET BETREKKING TOT EXTERNE VEILIGHEID 

Nederland kent een risico georiënteerd Externe Veiligheidsbeleid. Dit beleid is vastgelegd in het BEVI. 
Hieronder wordt kort op dit beleid ingegaan.  

3.1  BEVI 

Op 27 oktober 2004 is het BEVI formeel van kracht worden. Gelijktijdig met het BEVI is een Ministeriële 
Regeling gepubliceerd (regeling externe veiligheid voor inrichtingen, REVI) met daarin onder andere 
tabellen met veiligheidsafstanden, rekenvoorschriften etc. opgenomen. In de afgelopen jaren is het BEVI 
enkele malen aangepast aan de laatste inzichten. In de onderstaande paragrafen wordt een korte 
samenvatting gegeven van het BEVI. 

Hoewel mijnbouwinstallaties formeel nog niet onder BEVI vallen is het wel de bedoeling dat op korte 
termijn aanwijzing zal gaan plaatsvinden in de REVI. Op 2 juli 2010 is een brief van Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) uitgegaan. Hierin wordt de verwachting van SodM uitgesproken dat QRA’s van 
mijnbouwinstallaties zullen worden uitgevoerd met het rekenprogramma Safeti-NL en conform de 
handleiding risicoberekeningen BEVI, met als aanvulling daarop de interim handleiding risicoberekeningen 
Externe Veiligheid als tijdelijke specifieke aanvulling voor mijnbouwlocaties.  

3.2  Drie risicomaten voor het externe veiligheidsbeleid 

• Plaatsgebonden risico (PR): risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als de kans per jaar
dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als
rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof,
gevaarlijke afvalstof of bestrijdingsmiddel betrokken is.
Door middel van iso-risicocontouren, waarbij punten met gelijk risico worden verbonden tot een
contour, worden deze risico’s op een kaart inzichtelijk gemaakt. Voorheen werd het PR ook wel
individueel risico (IR) genoemd;

• Groepsrisico (GR): cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden
als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een
ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof, gevaarlijke afvalstof of
bestrijdingsmiddel betrokken is.
Aan de hand van de feitelijke aanwezigheid van mensen kan de kans op een incident met meerdere
doden inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor wordt de zogeheten fN-curve berekend waarin de kans
op een aantal dodelijke slachtoffers wordt uitgezet tegen het aantal dodelijk getroffenen.

• Invloedsgebied: Het invloedsgebied kent geen eenduidige definitie. De juridische definitie is het
gebied waarin het groepsrisico moet worden verantwoord. De technische definitie is het 1% letaliteit
effect gebied (ofwel het gebied waarin het nog aannemelijk is dat mensen dodelijk getroffen kunnen
worden).

3.3  Normering Plaatsgebonden Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) is een maat voor het overlijdensrisico op een bepaalde plaats. Het is 
hierbij niet van belang of er op deze plaats daadwerkelijk een persoon aanwezig is. Bij het PR gaat het om 
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de kans per jaar dat een gemiddelde persoon op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting 
komt te overlijden als gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen in deze inrichting, ervan uitgaande 
dat deze persoon ombeschermd en permanent op deze plaats aanwezig is. 

Bij de het beoordelen van het PR wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten. Onder de kwetsbare objecten vallen in eerste instantie objecten waar mensen doorgaans dag en 
nacht verblijven (woningen) en/of grote groepen mensen gedurende langere tijd verblijven (bijvoorbeeld 
kantoren > 1500 m2). Daarnaast verdienen mensen die vanwege hun fysische of psychische gesteldheid 
een bijzondere bescherming, hierbij moet gedacht worden aan kinderen, ouderen en (psychisch) zieken. 
Dit maakt scholen, kinderdagverblijven, bejaardenhuizen en ziekenhuizen dus ook tot kwetsbare objecten. 
Daarnaast kunnen objecten vanwege de hoge infrastructurele waarde onder de kwetsbare objecten vallen. 
Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld telecommunicatiecentrales. In meer algemene zin is het 
onderscheid tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gebaseerd op het aantal en de verblijftijd 
van groepen mensen en de aanwezigheid van adequate vluchtwegen. 

Voor (geprojecteerd1) kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten gelden in het Bevi de volgende 
grenswaarden: 

(Geprojecteerd) kwetsbare objecten (grenswaarde):  
• PR hoger dan 10-6 per jaar: niet toegestaan
• PR lager dan 10-6 per jaar: toegestaan

(Geprojecteerd) beperkt kwetsbare objecten (richtwaarde): 
• PR hoger dan 10-6 per jaar: in beginsel niet toegestaan
• PR lager dan 10-6 per jaar: toegestaan

3.4  Groepsrisico (GR) 

Het Groepsrisico kent in het Bevi geen strikte normering. Er geldt wel een oriënterende waarde, die recht 
doet aan de risicoaversie (hoe groter de ramp, hoe lager het acceptabele risico).  

De oriënterende waarde is te beschouwen als een soort thermometer. Deze waarde geeft een eerste 
inzicht in het niveau van het risico. Om het groepsrisico te beoordelen moet het bevoegd gezag bij 
besluiten in het kader van de omgevingsvergunningverlening of ruimtelijke ordening (Wro) tevens 
aangeven hoe: 

• De bevolkingsdichtheid in het invloedsgebied van de inrichting (begrensd door 1% letaliteit) wordt
beoordeeld en hoe deze eventueel wijzigt in de toekomst;

• Mogelijke maatregelen van invloed zijn op het groepsrisico en op welke wijze deze zijn
meegenomen in het onderzoek;

• Rekening is gehouden met aspecten als rampenbestrijding, zelfredzaamheid van omwonenden
en beheersbaarheid bij een eventuele calamiteit.

Dit is de zogenaamde verantwoordingsplicht van het groepsrisico (artikel 12 en 13 Bevi).  
Het kan dus voorkomen dat de oriënterende waarde wordt overschreden, maar dat een vergunning wel 
kan worden verleend. Wel moet dan door het bevoegd gezag invulling worden gegeven aan de 

1 Geprojecteerde objecten zijn objecten die in een vastgesteld bestemmingsplan gepland zijn geplaatst of gerealiseerd 

te worden. 



DHV B.V. 

Noordgastransport/Roodeschool condensaat verlading faciliteit  24 maart 2011, versie 2 
MD-AF20110628 - 6 - 
Klant vertrouwelijk      

verantwoordingsplicht. Bij overschrijding van de oriënterende waarde zal de weging van de andere 
verantwoordingsaspecten zwaarder zijn. 

In het onderstaande Figuur 1 is de oriënterende waarde weergegeven. 

Figuur 1: Oriënterende waarde voor het groepsrisico volgens Bevi 
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4 BESCHRIJVING INRICHTING EN DE OMGEVING 

4.1  Gevaarlijke stof 

De mogelijke gevaren die op de inrichting kunnen ontstaan, worden bepaald door de aard van de binnen 
de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen2. De gevaarlijke stof die binnen de inrichting van NGT locatie 
Roodeschool aanwezig is, is condensaat en de damp die bij het verladen uit de tankwagons wordt 
verdrongen. 

Condensaat is een mengsel van koolwaterstoffen, variërend van methaan tot aan dodecaan en hogere 
alifaten. Daarnaast bevat het cyclische alifaten en ook cyclische aromaten. Het heeft een vlampunt lager 
dan 21 ˚C en kent een kookpunttraject dat begint bij 48,5 ˚C en eindigt bij 299 ˚C. De dampspanning wordt 
veroorzaakt door de meest vluchtige componenten. Dit betreft: methaan, ethaan, propaan, butaan en 
pentaan. De dampspanning van condensaat is 52 kPa bij 32 ºC. Na vervluchtiging van deze componenten 
is de dampspanning ongeveer gelijk aan die van heptaan. 

Conform de interim handleiding risicoberekeningen Externe Veiligheid van het SodM wordt voor 
gestabiliseerd condensaat uitgegaan van de voorbeeldstof n-hexaan. Dit wijkt licht af van de inschatting in 
de voorgaande QRA rapportage (was n-heptaan). 

Voor de damp in het dampretoursysteem wordt conform de interim handleiding uitgegaan van de 
voorbeeldstof voor ongestabiliseerd condensaat n-butaan. Dit komt overeen met de inschatting die gedaan 
is in de voorgaande QRA rapportage op basis van de samenstelling in de tankwagons tijdens de verlading. 

4.2  Installaties 

Bij een QRA is het van essentieel belang vast te stellen hoe groot de hoeveelheid gevaarlijke stof is die 
vrijkomt na een loss of containment (LOC). Dit wordt bepaald door de afzonderlijke installaties waarin de 
LOC plaatsvindt. Voor het bepalen wat een afzonderlijke installatie is, geldt als belangrijk criterium dat het 
wegvallen van de omhulling van de ene installatie niet leidt tot het vrijkomen van significante 
hoeveelheden uit de andere installaties. 
Twee installaties worden als autonoom beschouwd wanneer ze in zeer korte tijd na een ongeval kunnen 
worden geïsoleerd door een repressiesysteem, bijvoorbeeld blokafsluiters. 

Op basis hiervan zijn de autonome installaties gedefinieerd zoals weergegeven in Tabel 3-2. 

Tabel 4-1: Installaties  
Code Installatie 
A Condensaattransporteiding (6”) 

B Verlaadpunt: laadleiding en –arm (3”) (8*) 

C Tankwagon 

D Dampafvoerarmen en –leidingen (3”) 

E Dampverwerkingssysteem 

2 gevaarlijke stof: opslag in verband met vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 1, onder c, 
van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 



4.2.1 

4.2.2 

IDHV B.V. 

De relatie tussen deze installaties is in onderstaand sdhema w .ee:rgeg:ev,e:rn. IHierirn zijrn ,:o:ok d .e betrokken
installaties die op Emmapolder staan, weergegeven. !Deze worden uiteraard nie.t in deze iQRA lbe:scbouwd .

. 1.o 

----+------ -- - --. ,-------------------------------------------------------------

condensaat

�lag 

Emmapoldar Transportleiding 

8km 

Condensaattransportleiding (A) 

Roodosch'!"I 
•-----------

� _(;) ----'-------'--

. tarik..,agoo

� �1n.c�1<ing .. / · ... ' 

ls,q,unlon 

... ,:1gas 

:>8.1g 

Vanaf locatie Emmapolder loopt een ondergrondse cond:ensaaltransportleiding naar lo .cati .e l�:o:ode:school.
Binnen de locatie Roodeschool is nabij de terreif'\grens e:en ,.-nhandaitslluiite:r aanwezii,g die ter pl:e'.kke met 
de hand bediend kan worden. Vanaf deze alfsluite:r ligt de 1mleitdirng irn een rn,anltelbuis die doonloopt tot 
onder het perron. Daar vandaan loopt de leidirng on<ltergronds !Parallel aarrn lnet s:p:oor ,:ov.er e.e:rn llen,gte van
ca 90 m. Op deze leiding zitten over de lengte gelij'k verdeeld een achttal "''°aansluitingen die boven de 
grond uitkomen. In iedere •aaansluiting is b:ovengronds een afsluiter aanwezig die de transp-ortleiding 
scheidt van de 8 laadleidingen. De verticale leidinglen,gte t:ot aan deze afsluiter is ,.circa 1, 1 m .. 

Tijdens het verladen loopt de druk op tot circa m.1.dbarg op de locatie IEmmapolde:r e:rn circaro.cqlbarg op de
locatie Roodeschool, voor de RO's in de laadleidinge:rn. Na de RO's 1is de d�uik Irnage:rnoeg atrrnosfenisch. De
maximale druk van de twee parallel opgestelde lospo:mpe:rn op-de lo .catie Emma;polder is circaEJlbarg. De 
ontwerpdruk van de condensaattransportleiding bedraafjtffo.1.9 barg .. 

Laadleiding en -arm (B) 

Iedere laadleiding van de 8 laadpunten bestaat uit .een :stalen leidirngdeel met daarin opge:rnorrnen dezelfde 
3"-afsluiter, een 3"-filter, een 3"-llowmeter, i:e:en 3/4"'-afblaasbeveiligirng, een ·w·•veliltafsluiter, .e:en ½"
drainafsluiter, een drukopnemer met schakelf,unctie, ,:e:en restriction-orifice een te:r,u.gsla.gklep e:rn ee:n vaste 
koppeling voor het aansluiten van de laadarm aan de wagon. 

De laadarm betreft een 3" laadarm van circa 4 m lang .. De laadarm is aan éé:rn zijde !Permanent gekoppeld 
aan de laadleiding. De andere zijde is voorzie:rn van een dry-break-koppeling. Vor:JYr gebruik moet de arm 
met deze drybreak-koppeling aan de tankwago:rn worden aan,gesl:oten. Als de arm, niet gebruikt wordt, ligt 
dit deel in een daarvoor vast opgesteld geschikt ,ophangpunt. 
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4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

IDHV B.V. 

Het laadleidingsysteem is ontworpen op 150# ANSI. 

Spoorketelwagen (C) 

De spoorketelwagen bestaat uit een horizornl.aal vat dal voorzi.en 1is van ,e-en boc'temvulklep in de

spoorketelwagen en een ontluchtingsklep bov.en ,:op de spoorlketelwagen. De vulklep dient tev .ens als 

losklep. 

De koppeling van de spoorketelwagen zit onder aan d.e lbuilen'karnl. Vandaar lllit loopt ee;rn v,ulleiding naar

de onderkant van de spoorketelwagen waaraa:rn de vulklep verborndern 2it, die 2ell irn de spoorketelwagen 

gemonteerd zit. 

Deze afsluiter is vanaf de zijkant te bedienern. Me'! lhet ,:ol)'enen van de vul/losklep wordt tegelijk via een

spindel de ontluchtingsklep geopend. 

Als het niveau in een tankwagon hoger is daim 95% sluit de 3"-laadafsluiter bij de belrellernde laadleiding 

automatisch. Door de ontluchtingsklep die o;p ,ell�e .�poorlkietelwagen aanwezi,g 1is, worden de dampen

tijdens het verladen onder nagenoeg atmosferische druk verdrongen. 

Hoewel de tank ontworpen is voor het weerstaan van dr,uk wordt deze dus atnn:osterisch lbedr.even. 

Dampafvoerarm en -leidingen (D) 

Tijdens het verladen wordt de verdrongen dalli\p al,gevoerd via dalli\palvoerarrmen. V,:o:or alle ,8 laadpunten 

zijn afzonderlijke dampafvoerarmen met -leidirnge;rn lbesdhikbaar. Iedere arm zit vast aan een permanent

opgestelde afvoerleiding. Aan de andere zijde wordt iedere dampalv.oerarm voorzien van eern dry-break

koppeling. Met deze koppeling wordt de a;rrn, aan de uitlaat van het orntllllcliltirn,gsverntiel op de 

spoorketelwagen gekoppeld. 

De dampen die uit het ontluchtingsventiel van de spoorketelw.agen vrijkom.ern,, zullern dan via de

dampafvoerarm worden afgevoerd. 

Dampverwerkingssysteem (E) 

■
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4.3 Bedrijfs- en bedieningstijden 

In de QRA wordt uitgegaan van 260 dagen per naar verlading. !Dit is ,ruinnschoots nninder dan de ca 180

dagen per jaar die maximaal in de afgelopen jaren 1is ger,ealiseerd. Per da_g wordt uit9e9aan v.an een
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verlading van 7 spoorketelwagens a 85m3 condensaat. Dit is een totaal van 260 * 7 * 85 = 154.700m3 
condensaat per jaar, wat overeen komt met ongeveer 117570 ton condensaat (het condensaat heeft een 
dichtheid van ca. 760 kg/m3). 

Met een verlaadcapaciteit van 120 m3 per uur is de totale verlaadduur 154700 / 120 = 1289  1300 uur.
Omdat per verlading 7 spoorketelwagens simultaan worden gevuld komt dit overeen met ca 5 uur 
verlading per spoorketelwagen en een totaal van 1820 spoorketelwagens. 

De lege spoorketelwagens worden ’s middags gebracht, en staan de gehele nacht opgesteld. Het vullen 
van de spoorketelwagens gebeurt de volgende dag ’s ochtends. Wanneer ’s middags de nieuwe lege 
spoorketelwagens worden gebracht worden de volle weer mee teruggenomen. Voor de QRA is er daarom 
van uitgegaan dat de spoorketelwagens de gehele dag (dus niet nacht) gevuld aanwezig zijn. ’s nachts is 
er geen verlading en zijn er ook geen (gevulde) spoorketelwagens aanwezig. 

De dampverwerkingsinstallatie kan voor de verwerking van de damp uit de gashouders langer in bedrijf 
zijn dan de laadtijd. Er is ingeschat dat deze installatie gedurende 260 dagen de gehele werkdag in 
werking is, hetgeen neerkomt op een gemiddelde van 10,5 uur/dag gedurende 260 dagen = 2730 uur per 
jaar (alleen overdag). 

Het uitgangspunt voor NGT is dat indien de voorzieningen (zie hoofdstuk 5) niet functioneel zijn dat dan 
niet wordt verladen. Dit geldt ook voor het niet beschikbaar zijn de opvangvoorzieningen, bijvoorbeeld 
onder bepaalde winterse omstandigheden.  



5 VOORZIENINGEN EN BEVEILIGINGEN 

5.1 Voorzieningen 

IDHV B.V. 

Om lekkage te voorkomen zijn verschillende vn:or.2\or9smaa1regelen .Qe1roffen. lndi:en ,:ondanks deze 

voorzorgsmaatregelen toch een lekkage optlfeedt, wordt alsn.og v:o:ork:omen dat b.odermv,erontreiniging 

optreedt. De spoorketelwagens staan namelijk op een a;part :�poorg:ede.elte dat is ,:omgeven door een 

vloeistofkerende wand die in de bodem (onder het maaiveld) is ;g:e;plaalst o;p de 1rnatuurlijk aarrnwezige 

kleilaag, die zich op circa 1,50 m diepte bevindt. Deze wa:rnd 1is ;gemaakt van be:rntorniet_, een dicht .soort klei.

De aldus gevormde vloeistofdichte bak is voorzien van ee:rn drainagesysteem, dat aa:rngesloten is op een 

olie/water scheider en op een calamiteitenbak. IHet spoo!J}e:deelte lb·estaal 1uit twee nagenoeg parallel

liggende sporen met daar tussen een verhard perron. Ook aam de andere zijde:rn van b.eid.e spone:rn is het 

terrein verhard. Alleen onder beide sporen ligt grirn.d. IDe spore:rn liggen ,en'kiel:e ,:ce:rntimeters lbov,en lhet grind

zodat vloeistofstromen niet gehinderd worden .. 

De in de bentonietbak opgevangen vloeistof l:o:opt ,:op gravitatie naar ,:e:en scheidingsbak, alwaar het water 

rechtstreeks naar het riool wordt afgevoerd. Indien corn:densaat mee afgevoerd wordt slijgl lh'.et niveau

vanwege de lagere dichtheid. Dan wordt op htlog niveaw de waterafv.oer gesl:oten. 1-11:el corndensaat loopt 

over naar een separate bak alwaar twee 1pom;p:en o;p niv,:eaw het cornde:rnsaat v,e�pom;p·en naar de

calamiteitentank (85 m3}. De calamitietentank is 1rnormaal 1rniet gevuld met cornde:rnsaat e:rn wordt daarom niet 

in de QRA berekeningen beschouwd. 

Het verladen geschiedt met behulp van en onder toezicht van twee operators, 

5.2 Automatische inbloksystemen 

De hierna genoemde combinaties van een opn.em:er e:rn .een bllokafslluiit,er dan wel IP,omp w.orde:rn samen 

beschouwd als een automatisch detectie systeerm, 2:oals b.es.chreve:rn i.rn handleidin,g risi.ooberekeningen 

(HRB}. 

Volgens de HRB is de sluitingstijd in dat geval 120 seconden tenzij de daadwerlkelijke (kortere) sluitingstijd 

aangetoond kan worden De kans op falen varn het .systeem is 0,001. 

5.2.1 Druk detectie 

De condensaattransportpompen worden na ,:e:en vooralarm af,g:esdha:kield ,:op basis van ee:rn lla,ge druk

sensor (PSL= f0.1.c } die 10.1.c , lJJit lberekenirn,ge:rn blijkt dal bij een lbr,euk aan 

het uiteinde van de condensaattransportleiding de dr,l!ik ni.et vold:oende :daallt onn het vo.oralarm te 

genereren. Dit systeem functioneert dus onvoldoende ,:orm in d:e ORA te kwnn:en waarderen. 

In de laadleiding zit een drukschakelaar die bij ee:rn te hoge druk m7 .c vo:or lhet r,eslriclion orifice 

automatisch de afsluiter bij de betreffende laada;rm di.chtstuurt. Uit 1praktijkwaarnemingen !blijkt dat dit ruim 

binnen de 1 O sec plaats vindt. 

Op iedere spoorketelwagen zit een veiligheidslk'.te;p die aulonnaliscln (Ope:rn gaat bij ,ov.erschrijdi1rng van 

barg. 
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5.2.2 

IDHV B.V. 

Het dampverwerkingssysteem werkt volautomatisch ,en is beveiligd tegen te lage en te moge dr,uk. Hiertoe 
worden blokafsluiters voor de gashouders en voor de gasmo1or :gesloten tfan wel ,:op,emm medhanische 
veiligheidskleppen die aflaten naar atmosfeer. 

Brand- en gasdetectie 

Bij de motorunit van het dampverwerkingssysleerm lbevimite:rn ziclit ,:ee:rn bra;rnd- e:rn ,gasde1ectiesysteem die 
na detectie de blokafsluiters sluiten waarmee lhet damp- ,en aardgassysteem volledig zijn ing:ebl:okt.

5.2.3 Overdrukbeveiligingen 

Op de laadleiding achter de restriction orifice ,(RO) zit ,een veilig!heidsklep waarmee ov,erdrn'k boven � 0 .1.o

barg wordt afgelaten. De functie van deze veiligheidsklep is het aflaten va;rn d.e dn.lk Irna ,�he:rmische 
expansie. Dit kan optreden gedurende de tijd dat 1rniet wor.dl v,erlade:rn door opwarming van de inhoud in de 
laadleiding en de laadslang door zonnestraling. 

De tankwagon beschikt over een overdrukveili,glleidsklep. l111dien door we'lke ,:oorzaak dan ook de druk 
tijdens het transport oploopt, dan laat deze veiligh,eidsklep de d�wk lb:oven ,3 baifg af. IDez,e veiligheidsklep 
kan bijvoorbeeld worden aangesproken indie,rn de afvoer Irnaa;r het daflilpv,erwenkin,gssysteerm .geblokkeerd 
is. 

5.3 Half-automatische inbloksystemen 

De hierna genoemde combinaties van een opnemer en .een lbldkaf:sluiler die door ee:rn ,operator met een 
druk op de knop moet worden geactiveerd, worden samren be:sdhouwd ils ,een lhalf-automatisdh detectie
systeem, zoals beschreven in de HAB. 

Volgens de HRB is de sluitingstijd in dat geval 10 minuten. De lkans o;p falen van het .systeem is 0,01. Bij
falen van het systeem is volgens de HRB de sluitingstijd :30 minuten. 

5.3.1 Lage druk detectie 

Na het vooralarm voor een te lage druk op llocalie Emmapolder wofd:en de operators op Roodeschool
geïnformeerd over het wegvallen van de druk in de ,c:ondensaattrarnsp:ortleiding. 

Bij een te lage druk moet de operator de 3"-afsluiters irn de laadleidin,ge:rn midd,e'ls ,een d�uk ,:op de knop
bedienen. 

Eventueel kunnen ze handmatig de 6"-afsluiter  in de ,c:ondensaattransportleiding .sluiten. 
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5.3.2 Branddetectie 

De 3”-afsluiter in de laadleiding is een op afstand te bedienen klep, waarbij de actuators voorzien zijn van 
kunststof leidingen die gevuld zijn met stikstof. Bij brand falen deze kunststofleidingen waardoor de 
afsluiter automatisch gesloten wordt (fail-safe). De afsluiters zijn fire safe afsluiters. Dit systeem treedt niet 
direkt in werking na constatering van een loss of containment, maar pas na ontsteking. Daarom is het 
systeem slechts beschouwd als een halfautomatisch systeem. Of de halfautomatiche brandbeveiliging op 
het betrokken laadpunt de uitstroming vanuit de tankwagon stopt, hangt af van de plaats van de breuk. 

5.4  Overige beveiligingen 

Bij het falen van inbloksystemen wordt ervan uitgegaan dat de effecten 30 minuten duren. Naast de 
inbloksystemen zijn er aanvullende beveiligingen. 

5.4.1 Voorkomen van vlamdoorslag 

In iedere dampafvoerleiding is een flame-arrestor en een afsluiter, die normaal open staat, aanwezig. In 
geval van brand zal de flame-arrestor vlamdoorslag tegengaan. 
In de dampretour leiding bij laadpunt 8 en voor de gasmotor zijn detonatiedempers geplaatst. 
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6 ONTSTEKINGSKANSEN 

6.1  Directe ontsteking 

Voor stationaire installaties, transporteenheden en transportleidingen worden de relevante directe 
ontstekingskansen gegeven in de handleiding risicoberekeningen BEVI en de handleiding 
risicoberekeningen BEVB. 

6.2  Vertraagde ontsteking 

Ontstekingsbronnen binnen een inrichting zijn van belang voor de berekening van zowel het 
plaatsgebonden risico als het groepsrisico, ontstekingsbronnen buiten de inrichting zijn alleen van belang 
voor de berekening van het groepsrisico. 

Er zijn geen ontstekingsbronnen gemodelleerd op de inrichting, anders dan voorgeschreven voor de LOC 
scenario’s (directe ontsteking voor een spoorketelwagen).  

Buiten de inrichting zijn een aantal bevolkingsbronnen opgenomen die als ontstekingsbron dienen. 
Conform de handleiding risicoberekeningen BEVI wordt aangenomen dat de ontstekingskans van lokale 
wegen is inbegrepen in de ontstekingskans voor huishoudens en kantoren. De spoorlijn is ook als 
ontstekingsbron opgenomen. 

Tabel: Ontstekingsbronnen in de omgeving van de inrichting van NGT (ex. bevolkingsbronnen) 

Type ontstekingsbron Gemiddelde snelheid Verkeersintensiteit [uur-1] 

[km/uur] Dag Nacht

Spoorlijn (eindstation) 30 2 2 



7 LOSS OF CONTAINMENT SCENARilOS EN MODELLERING

7.1 Algemeen 

IDHV B.V. 

In dit hoofdstuk worden de LOC-scenario's lbesclnr,ev,en ,en de faalfrequenties gegeven. !Indien relevant 
wordt de invoer in het rekenprogramma Safeti-NL beschreven. 

7.2 Condensaattransportleiding (A) 

Voor de ondergrondse transportleidingen zijn de vdl,ge:rnde so-ena�io•·s in rekening ,gebracht comform de 
handleiding risicoberekeningen BEVB v1 .0, module C. Om.dal de 1ranspolilleiding qua eigensclilappen en 
uitstroomkarakteristieken en effecten het beste .aansll!lil lbi,j de bereke;rningsmethodiek voor lbl!lisleidingen is 
daar bij aangesloten in plaats van de risicoberiekeningsmethodie'k volgens HRB v3 .. 2 te iwlgen . 

.,_S _ce_ n_a_r_io __ o_m _s_c _hn .... ïv_ i _n=g _________________ f_req ....... u _e _nt_ie ___ (k_m_·�
1 

1 .... ·a _a _r' __ 
1
) __ � 

L 1 Breuk van de leiding 1 .5E-4 � 

Lekkages hoeven niet te worden beschouwd omdat dez.e geen rel.evairnte risicobijdra.ge levere:rn. 

De uitstroming wordt bepaald aan de hand van twe.e bijdragen: 
1. De vloeistof die vrijkomt binnen de sluitingstijd van de IP0�p.

Deze hoeveelheid wordt berekend door de .afslagtijd va:rn de pomp te verme:rni,gv,l!Jldigen met het 
pompdebiet. 

De pomp wordt niet automatisch ingeblok it. Dit is 1:ee111 lha:rndmatige actie. Conform .de handleiding 
risicoberekeningen BEVI wordt hiervoor een tijdsdul!lr va:m 2 minuten aangeh.ouden ,en ,:een ka:rn·s van falen 
van 10%. De afslagtijd van de pomp is hiermee n.20 s .. IDe !kans dat de pomp 1rnie1 ,tijdig w.ordt ·stop�ezet is 
10%. Indien de pomp niet wordt uitgezet dan duurt de uits troming 30 minl!lten. Het pompdebiet is l 0. .C

per uur. 

2. Uitstroming ten gevolge van expansie van de .sameng.eper.ste vloeistof

Het uitgestroomde volume kan worden berekend met :de vdlgende forml!lle: 

Ve=!!...xD2 xlxPxCe 

Met: 
Ve volume toename van het product 
D inwendige diameter van de buisleiding 
L lengte tussen pompen of tussen pomp en eimd van de leiding 
P druk ter plaatse van het lek 
Ce compressibiliteit van het product 

Beide bijdragen leveren de volgende uitstroomh.o.eveelheden: 
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1 a. Uitstroming ten gevolge van pompdebiet, met ,:operator ingrijpen, p:omp slaat af Irna n 20 s i°'l, '3 

u,,□ 1 b. Uitstroming ten gevolge van pompdebiet, :z:onderr,operrator ingrijpen, p ,omp slaat af na n:soo s: m3 

2. Uitstroming ten gevolge van expansie van samengeperste vloeistof:
O:l.o 

m3 

Voor de berekening van de effecten wordt een plasbrand germ:odelleerd. De ,grootte varn de plas wordt 

gegeven door een cirkelvormige plas met hoogte van 5 om aan te nemen. Deze plashoogte is cornform de 

handleiding risicoberekeningen BEVB. 

Dit levert de volgende plasgroottes op: 

met ingrijpen: D = 10,29 m 

zonder ingrijpen: D = 39, 14 m 

De faalfrequentie moet gecorrigeerd voor de gebruikstijd van de leidi,rng,. IDe lleidirng wordt 260 da,gen per

jaar gedurende 5 uur per dag gebruikt. De faalfrequentie w ,or.dt daarrm,ee:: 

1,5 x 10-4 x 260 / 365,25 x 5 / 24 = 2.2245x 1 o.,s km-1 jaa(1 

De scenario's worden in Safeti-NL ingevoerd met lhet rowtemodel, hierbij wordt de taalfrequentie als volgt

verdeeld over de scenario's: 

met ingrijpen: 90% 

zonder ingrijpen: 10% 

7.3 Laadleiding (B) 

Voor de laadleiding en de laadarm geld,e:rn d.e scenario'.s ,en freqwentie.s uit de lhairndleiding

risicoberekeningen BEVI v3.2. 

De volgende scenario's gelden voor de laadleiding: 

Scenario OmschriivinQ W�quenltie {pe;r meter pe;r jaar) 

1 Breuk van de leiding 1,52,s :x rn:
7

2 Lek met een effectieve diameter van 20 rnmn ,4,'576 :x 1 0:7

De laadleiding is 10 meter lang en valt uiteen in ,twee delen, e ,en deel van 7,5 m voor de Re.slniclion Orifice 
(RO) en een deel van 2,5 m na de RO. 

De laadleiding heeft een diameter van 3 inch. 

De druk voor de RO is 0.1.cbarg. 

De druk na de RO is 0.1.obarg. 

De laadleiding is gedurende 260dagen 5 uur ov,erdag 1in lbednijt

Ook voor een breuk aan de laad leiding geldt dat een ,:operator de to,evo,er van ,.o:orndensaat sluit !binnen 120

seconden, met een kans op falen van de ingreep van n 0% .. 

De uitstroming is bepaald op de volgende wijze: 
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Voor de RO is er conseNatief van uitgegaan dat de uits1romirn,g ,gelijk is aarrn de 1uitstroming van de 
ondergrondse transportleiding (23,75 kg/s gedure:rnäe 120 s irnäie:rn ingrijpe:rn we:rkt (-90% v:an de gevallen), 
22,85 kg/s gedurende 1800 s indien ingrijpen niet werkt (no% van de ,gevallen), !Deze scenanio's zijn
ingevuld als een vesseVpipe source met een füxed duration van 1800 :seconden, waarbij de totale massa is 
gefit op de uitstroming maal 1800 s, 

Na de RO is er van uitgegaan dat de uitstrnming wordt !bepaald door d:e teru9stro:mirng uit een volle 
spoorketelwagen (11,27 kg/s gedurende 18'00 ,s), v,Emrneerd:ert met de uitstroming vanuit de 
transportleiding, 

Deze laatste hoeveelheid wordt als volgt bepaald: 

, n -11 
De condensaat transportleiding voert 10.1.cm'3/,uur c:ondensaal aan e;rn verde:elt dil ov,el)_Jaadll.eiidingen,
Voor de uitstroming bij breuk van de laadleiding na de RO is er van uiitgegaa:rn :dal de111n5m�%ur .ev.enredig 
wordt verdeeld over de=:l laadleidingen, en dat ten ,gevolge van het we:gvallen van de te,gendr,uik er de
uitstroming met 50% toeneemt. De uitstromirn,g wordt daarmee 11l .. c m3/uur m . . c kg/s), 
Indien het operator ingrijpen werkt zal deze uitstroming slechts 1'20 seconden dur.en e;rn de terugstroming 
vanuit de spoorketelwagen 1800 seconden. Dit geheel lkoml in ee;rn continue str,o:onn vrij met ,e:en debiet
van 0.1.c kg/s gedurende 1800 s, Indien het ingrijpen faalt dan is lhet debiet m .. c lkgls ,gedurende n800 s. 
Deze scenario's zijn ingevuld als een vesseMpipe source rn,et een fixed duration van '1'800 seconden, 
waarbij de totale massa is gefit op de uitstroming maal n,800 s,

Om de plasgrootte te bepalen is er voor gekoze;rn om ,e:en lbu,rnd in te voeren met een zeer _groot ,oppervlak
(100.000 m2

) met als ondergrond "dry soil". De keLUZe dry soil 1is irngegeve;rn do@r de ondergrond irond de 
sporen (gravelbed). Tevens liggen de tegels van lhet e;mplacem.e:rnt 'op slo;pe' nidhling lhet gravelbed en
dragen dus relatief weinig bij aan de gehele plasgro:oflle,, "Dry soil" komt ,over.e-en rn,et een 1plasdikte van 
2 cm. De verwachting is dat dit een conservatief uit,garn,gspurnt is o:mdat ede plas ter plaatse van de sporen 
waarschijnlijk veel dikker is.3 

De laad leiding scenario's zijn ingevoerd als een puntbron voor de zeven v .er.schillend .e verlaaqplaatsen die 
voor de ORA worden gemodelleerd. 

7.4 Spoorketelwagen (C) en verlading (1B}

Hoewel de spoorketelwagen atmosferisch wordt lbedr,ev,en (een lichte ,overdrnk van 0,17 nar) is deze
uitgevoerd als een druktank. Voor de spoorketelwagen zijn d.e volgeirnde s .cenarios gegeven in de HRB: 

Scenario Omschrijving f11equenltie (peir jaar) 
1 lnstantaan vriikomen van de oehele 1inhoUJd :5x'Hf

7 

2 Vrijkomen van de gehele inhoud IUJiil d:e _grootste :5 X fff
f7 

aansluitino 

De inhoud van de spoorketelwagen is 85 m3 condensaat. 

3 Deze aanname van "dry soil" is gedaan in plaats van de penetraliedieiPte !berekeningen die 1in de
voorgaande QRA zijn gedaan. De reden hierv;o:or is dat de keuze v.o:or .een o:rnder_gr,ondtype in safeti-lNL
gemaakt kan worden, terwijl de berekening van de 1penetratiediepte .een aanvullende berekenin9 is uit het 
gele boek, die niet gangbaar is in de Nederlandse risi.c:oberekeningen. 
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Op iedere laadpositie (7 gemodelleerd in deze QRA) is gedurende 260 dagen per jaar de hele dag 
overdag een spoorketelwagen aanwezig4. Voor de QRA wordt er vanuit gegaan dat deze de gehele tijd 
gevuld is met 85m3 condensaat. 

De grootste aansluiting heeft een 3 inch doorsnede. 
Voor de verlading zijn de volgende scenario’s gegeven in de HRB: 

Scenario Omschrijving frequentie (per uur) 

1 Breuk van de laadarm 3 x 10-8 

2 Lek van de laadarm met een effectieve diameter van 10% 
van de nominale diameter, maximaal 50mm 

3 x 10-7 

De laadarm heeft een diameter van 3 inch. 
De uitgestroomde hoeveelheden zijn gelijk aan de scenario’s voor de laadleiding na de RO. 

De faalfrequentie wordt vermenigvuldigd met 260 verlaaddagen en 5 uur verlaadtijd. De scenario’s zijn 
ingevoerd voor iedere verlaadplaats (7 gemodelleerd). 

Daarnaast moet er voor een spoorketelwagen nog een domino-effect meegenomen worden. Hoewel de 
handleiding hier een BLEVE voorschrijft vanwege de eigenschappen van de tankwagen is dit niet logisch 
gezien de inhoud (gestabiliseerd condensaat). In de QRA wordt daarom een plasbrand gemodelleerd. 

Scenario Omschrijving frequentie (per jaar) 

1 Instantaan vrijkomen gehele inhoud, plasbrand 5,8 x 10-9 

De inhoud van de spoorketelwagen is 85 m3 condensaat. Voor de bepaling van het plasoppervlak wordt 
een bund ingevoerd met een oppervlak van 100.000 m2 met als ondergrond “dry soil”. 

De faalfrequentie wordt vermenigvuldigd met 260 verlaaddagen en 5 uur verlaadtijd. De scenario’s zijn 
ingevoerd voor iedere verlaadplaats (7 gemodelleerd). 

7.5  Dampafvoerarmen en –leidingen (D) 

De damp die wordt verdrongen uit de spoorketelwagens tijdens het laden wordt afgevoerd via een 
dampretoursysteem.  

De effectafstand van een breuk van de dampafvoerarm en –leiding is maximaal 16 meter (jet fire van 
0,4 kg/s n-butaan). Deze geringe effectafstand is het gevolg van de lage druk en de kleine diameter. 
Lekkages hebben een nog kleiner effectgebied. De effecten van breuken en lekken van de 
dampafvoerarmen komen door de locatie midden op het terrein niet buiten de inrichting en zijn daarom niet 
gemodelleerd.  

De dampafvoerleiding loopt voor een deel dichter langs de grens van de inrichting. Hierdoor is niet uit te 
sluiten dat de effecten buiten de inrichting kunnen komen. De scenario’s van de dampafvoerleiding zijn 
daarom wel gemodelleerd. Voor de dampafvoerleidingen worden de volgende scenario’s gegeven in de 
HRB: 

4 De Nederlandse meteorologische dag is gemiddeld over het jaar 10,5 uur lang. 

1 1 
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Scenario Omschrijving frequentie (per meter per jaar) 

1 Breuk van de leiding 1,525 x 10-7 

2 Lek met een effectieve diameter van 20 mm 4,575 x 10-7 

De frequenties zijn gecorrigeerd voor gebruiksduur. De leiding wordt 260 dagen per jaar gedurende 5 uur 
gebruikt. 

De dampretourleiding heeft een diameter van 3 inch en wordt bedreven met een lichte overdruk van 0,015 
bar. 

7.6  Dampverwerkingssysteem (E) 

Het dampretoursysteem levert de verdrongen damp af aan een tweetal gashouders, waar de damp wordt 
opgeslagen. Een gashouder bestaat uit een container met daarin een membraan. 

Voor de gashouders worden in de HRB de volgende scenario’s gegeven: 

Scenario Omschrijving frequentie (per jaar) 

1 Instantaan vrijkomen gehele inhoud 5 x 10-6 

2 Vrijkomen gehele inhoud in 10 minuten en constante 
stroom 

5 x 10-6 

3 Continu vrijkomen uit een gat met een effectieve diameter 
van 10 mm 

1 x 10-4 

In de QRA is er van uitgegaan dat gedurende 10,5 uur per dag gedurende 260 dagen per jaar de 
gashouders gevuld zijn met 31.97 m3 en een overdruk van 0,015 bar n-butaan. 
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8 RESULTATEN 

Plaatsgebonden risico 

In de onderstaande figuur zijn de plaatsgebonden risicocontouren gegeven van de condensaatverlading 
inrichting van Noordgastransport te Roodeschool.  

De PR = 10-6 per jaar contour wordt gegeven door de rode lijn. Deze contour ligt deels buiten de 
inrichtingsgrens en ligt over het gebouw ten zuiden van de inrichting. Dit object betreft een opslag voor 
meubels, een beperkt kwetsbaar object. Hiervoor is de 10-6 een richtwaarde. 
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Individuele risico ranking 

In de onderstaande figuur zijn drie blauwe punten zichtbaar waarop d:e bijdrage van de versdhillende 
scenario's aan het individuele risico is onderzocht. 

De risico ranking punten (RRP's} worden i1rn dit rrap;polil ,gem1m:merd van lirnks naa;r 'f.echts .. !Dit is in 
toenemende afstand vanaf de inrichting en in afner,nemde v:olg:orde van risi.o:o .. 

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste sce;rnario's genoermd r,net lhu1rn 1per.centu.ele bijdrage aan het 
risico op het betreffende RAP. 

RRP3 
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Groepsrisico 

In de onderstaande figuur is het groepsrisico gegeven voor de condensaatverlading inrichting van 
Noordgastransport te Roodeschool. 

Het groepsrisico is nihil. De maximale groep is 1, terwijl pas van een groepsrisico gesproken wordt bij een 
groepsgrootte van 10. Bovendien is het risico voor N=1 meer dan 5000 maal zo laag als de 
oriëntatiewaarde. 
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Ministerie van Economische Zaken 

> Retouradres Postbus 2040 L 2500 EK oen Ha29 

Noordergastransport B.V. 
Einsteinlaan 10 
2719 EP ZOETERMEER 

- 0 8 JULI 2016 "'Datum 
Betreft Termijn aanvraag revisie vigerende vergunning inrichting Eemsmond 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 13 mei jl. heb ik u een brief gestuurd waarin ik u heb ver2ooht een aanvraag 
in te dienen voor een revisie van de vergunning voor de inr'ichting, bestaande uit 
de gasbehandelingsinstallatie Emmapolder en het bijbehorende 
condensaatverlaadstation Roodeschool. 

De bedoelde vergunning is verleend op 17 augustus 2005. 

Ik verzoek u de aanvraag in te dienen vóór of uiterlijk op 14 september 
aanstaande. U kunt de aanvraag indienen door middel van het Omgevingsloket 
Online. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw 
. .e telefoonnummer 06 .e 

Met vrie�delijke groet, _/ 

10.2.e 
i 

:o;,-,.,�t,or.aat,gener.ial 
E,nernle, Telecom & 
iMededin91ng 
Oire<11e Energie en Omgevi�g 

•Bnoekadres 

Bezu1denhou1sewe9 7 3 
259� b.C Deo Haag 

Postadres 

Po<;tbus 2040 1 
2500 EK Oen Ha;ig 

Factuuradres 

Postbus L6 l80 
2500 BO Oen Ha;ig 

Overheid.sidentificatienr 

0000000100,214369000 

T 070 379 8911 talgemeen) 
www.rfJksoverhe1d.ol/ez 

Behandeld doar 

Ons kenmerk 

DGETM•EO / 16104228 

Pao,na I van 1 

• 

= 

:!!!!!!!!!!!!!! 




