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M O D E L VOOR GEURVERSPREIDING VOEGT NIETS TOE

Geuremissierichtlijn
voorrwzi's blijft
overeind
Sinds 1999wordthetNieuwNationaalModelgebnuktvoorhetberekenenvandeverspreidingvan
geur.MoetnuookdeBijzondereRegelingvoorrioolwaterzuiveringsinstallaties indeNederlandse
emissieRichthjnwordenaangepast?Degeurcontourenenhindergrenzenindezeregelingzijnimmers
ontstaanuithetzogehetenLangeTermijnFrequentieenDistributiemodel.Dievraagonderzocht
DHVinopdrachtvanSTOWA.Hetonderzoekisafgerond.Hetoudemodelblijktindepraknjkgoed te
voldoenvoordenvzi's.Aanpassenlevertgeeutoegevoegdewaardeop.Opgrond hiervanheeftdeadviesgroepNeRbesloten,datdehuidigebijzondereregelingvoornvzi'sniethoe/ttewordenaangepast
Injanuari 1996isdeBijzondere Regeling
voorRioolwaterzuiveringsinstallaties inde
Nederlandse emissieRichtlijn (NeR)van
krachtgeworden. Indezeregelingisals
resultaat vaneen uitgebreid bedrijfstakonderzoek uit 1994,eeneenduidige methode

Afb. 1:

voorhetvaststellen vangeuremissiesopgenomen.Opbasisvandeberekendegeuremissiekanmet behulp vanzogenaamde
nomogrammen deworstcasegeurimmisie
(geurconcentratie) indeomgevingvaneen
rwziworden bepaald.Degenoemde nomo-

VerschiltussenLTFD-modelenhetNNMinopen, (andelijk^ebiedinhetzuidoost-Nederland. De
gestippeldelijnenzijnberekendmethetLTFD-modelendedoorgetrokkenlijnenmetlietNNM.
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Tabel1:

Hindergrenzenvoorrwzi'sinjeureenhedenpermJals^S-percentiel
bestaande situaties

verspreidewoonbebouwing
aaneengesloten woonbebouwing
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nieuwe situaties

grammen zijn opgesteld metbehulpvan
geurverspreidingsberekeningendiezijn uitgevoerd met het LTFD-model,ofwel het
oudenationale modelvoorverspreidingvan
luchtverontreiniging.
Aansluitend ophet bedrijfstakonderzoek
iseenuitgebreid hinderonderzoek uitgevoerdomdematevangeuroverlast inde
omgevingvanrwzi'svasttestellen.De
resultaten hiervanzijngekoppeld aande
nomogrammen enopbasisdaarvanzijn de
huidigehindergrenzen voorrwzi's,zoals
dezezijn opgenomen indeNeR,vastgesteld
(zietabel).
HetLTFD-modelisinmiddels verouderd.Innovember 1997iseenNieuwNationaalModel(NNM)gepresenteerd eninseptember 1998gepubliceerd.HetNNMvoldoet
aandenieuwsteeisenvanhetministerie van
VROMdat verderheeft aangegeven dat het
NNM vanafjanuari 1999dient teworden
gebruikt voor(geurverspreidingsberekeningen.

Consequenties
Hetverschijnen vanhetNNMmetde
verplichting het tegebruiken voordeuitvoeringvan verspreidingsberekeningen
heeft devraagopgeroepen watdit betekent
voordehuidige bijzondere regelingvoor
rwzi'sindeNeR.Uithetonderzoek blijkt nu
datonder bepaaldeomstandigheden deuitkomstenvanhetNNMinvergelijking totde
resultaten vanhetoude(LTFD-)modelaanzienlijk kunnen verschillen,waarbij zowel
kleinerealsgroteregeurcontouren kunnen
worden berekend.
Inafbeelding 1 zijn nieuweberekende
nomogrammen met hetNNM vergeleken
metdehuidigenomogrammen uitdeNeR
vooropen,landelijk gebied in hetzuidoostenvanNederland.Inditgevalworden met
hetNNMgroterecontouren berekend.
Eénenanderbetekent datalshetNNM
wordt toegepast,deNeRvoorrwzi's ingrijpendzou moeten wordengereviseerd wat
betreft denomogrammen ende hindergrenzen.Doordegroteregevoeligheden van het
NNM voorgenoemdeparameterszou het
aantal nomogrammen moeten toenemen
vantweenaaracht,hetgeende transparantie
vandeNeRvoorrwzi'sniettengoedekomt.
Daarnaast zoudende hindergrenzen
opnieuwvastgesteldmoeten worden.Hiertoezoueennieuw,omvangrijk hinderonderzoek noodzakelijkzijn,waarin,in tegenstelling tot het hinderonderzoek uit 1995,de
invloeden vanhet terreintype endemeteo-

rologischeomstandigheden moeten worden
meegenomen.

Enquête
EenvolledigerevisievandeNeRvoor
rwzi'sleekopvoorhand alleenzinvol indien
inNederland nogeengrootaantal rwzi's
(ernstige)geuroverlastzou veroorzaken.
Daarom ishierovereenenquêteonderalle
waterkwaliteitsbeheerders inNederland
gehouden.Uitgangspunt vandeenquête
wasdateenrwzi(ernstige)geurhinder veroorzaakt,indien overdeperiode ïcjcjotot
2000meerdantien klachten bijdewaterkwaliteitsbeheerder zijn binnengekomen.
Rwzi'swaarbij sprakewasvanmeerdan tien
klachten indeafgelopen tienjaar zijn nader
onderzochtopdemogelijkeoorzaakvande
klachten.

Evaluatie huidige NeR
DehuidigeNeRvoorrwzi's functioneert
dusgoed.Hetaantal rwzi'sdat (ernstige)
geuroverlast veroorzaakt,isklein.DehuidigeBijzondere Regelingblijkt eenduidigen
wordt inhet kadervan vergunningverlening
doordewaterkwaliteitsbeheerders metsuccestoegepast.
Tochisopbasisvandeenquêteresultatenendeervaringmet het toepassenvande
regelingeenaantalaandachtspunten vande
huidigeNeRnaarvorengekomen.Hetis
gebleken dat bijeenaantal rwzi'sdegeuroverlast nietwordtveroorzaakt door continue
maardoordiscontinue emissiebronnen.Een
voorbeeld hiervan isdegeuremissie tijdens
deslibverlading vanuit opslagsilo's naar
vrachtwagens vootdeperiodiekeafvoer van
hetovertolligeslib.Inhetaspectvandiscontinue bronnen isindehuidigeNeRniet
voorzien.Denomogrammen gevendegeursituatie tengevolgevancontinuegeuremissieweer.Piekemissieszijn hierin nietopgenomen.
Eenandervoorbeeldvaneenemissiebronwaarmeegeenrekeningwordt gehou-

DezuiveringsinstallatievanZwijtuircchr.

den,isdeeigengeurdiewordt geëmitteerd
door biologischeluchtfilters, dieveelvuldig
worden toegepastomdegeuremissievan
rwzi'sstetk tebeperken.
Indepraktijk blijkt echterdatalseen
rwzigeuroverlast veroorzaakt tengevolge
vanbijvoorbeeld piekemissies, maatregelen
terbestrijding vandegeuroverlast evenwel
worden getroffen.

Oordeel adviesgroep
Opbasisvandesrudiekan worden
geconcludeerd dat hetNNM binnen dehuidigeNeRvoorrwzi'sniet kanworden toegepast,omdat dehuidige hindergrenzen tot
standzijngekomenaandehand van het
LTFD-model.InvoeringvanhetNNM als
geurverspreidingsmodel zoueen ingrijpenderevisievandehuidige NeRvoorrwzi's tot
gevolghebben.Uitdeenquêteisgebleken
dat het aantal rwzi's met(ernstige)geuro-

verlast beperkt isendatdehuidigeNeRvoor
rwzi'sgoed functioneert. DeUnievan
Waterschappen enSTOWAhebben opgrond
daarvaneenverzoek bijdeAdviesgroepNeR
ingediend omdehuidigeBijzondereRegelingvoorrwzi'stemogenblijven gebruiken
i.e.voorrwzi's met hetoudenationale model
temogen blijven werken.Deadviesgroep
NeRheeft aanditverzoekvoldaanenvergunningverleners zullen hiervanviade
NieuwsbriefvanInfomil opdehoogtewordengesteld.•"
met dank aan
ing. W.Wiessner (Hoogheemraadschap van West-Brabant),
ir.P.Stamperius (STOWA),
ir.S.vanDijk (DHV) en
ir.B.de Bruin (DHV)

Belangrijkste resultaten
• Vande27waterkwaliteitsbeheerders hebbener20deelgenomenaandeenquête.Zijbeheren
320vande412rwzi's(78%).Aangenomen isdathiermeeeenrepresentatiefbeeldisontstaan.
• Slechtszestwzi's(minderdantweeprocent)veroorzakenernstigegeurhinder.
• Detoegepastezuivenngstechnologieisvoordezerwzi's hetzelfde.
• Dehoeveelheid industrieel afvalwater opdezesrwzi'sisrelatiefhoog,waardoordeBijzondereRegelinginprincipeniettoegepastmagworden:dekansopextraofanderegeuremissieis
immersnietdenkbeeldig.
• Bijviervandezesrwzi'soverschrijdt degeurconcentratie indeomgevingdehindergrens:
ditverklaarthetoptreden vangeurhinder (berekendvolgensdebijzondereregeling);
• Bijtweevandezesrwzi'szoudendeklachtenkunnenwordengerelateerduithetverschil
tussenhetLTFD-modelenhetNNM.

Lettinga
Hetbeloofdeverslagvanhetsymposium
rondhetafscheid vanprofdr.ir.Gatze
Lettingaop30maart,verschijnt inverband
metziektevanéénvandebetrokkenen,in
heteerstvolgendenummer,datop4mei
uitkomt.
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