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Inleiding 
 
Naar aanleiding van een vraag van de Friese Milieufederatie zijn een aantal zaken met 
betrekking tot de geurhinder rond het destructiebedrijf Rendac in Burgum nader bekeken. 
 
De Friese milieufederatie stelde de volgende vragen: 
 
1. Wat is het gevolg van de overgang van het LTFD-model naar het Nieuw Nationaal Model 

(NNM) voor de beoordeling van de geurhinder rond Rendac? 
2. Wat is de invloed van het al dan niet werken van een biofilter? 
3. Welke parameters in de modellering en beoordeling van geurhinder kunnen invloed 

hebben op de eindbeoordeling van geurhinder wanneer deze anders worden ingevoerd of 
gebruikt? 

4. Hoe moet de “bandbreedte” van de geurcontouren worden geïnterpreteerd? 
 
Deze vraagstelling is door ons als volgt uitgewerkt in deze rapportage: 
 
1. De verspreidingsberekeningen zoals gegeven in het Plan van Aanpak Rendac Burgum 

1999-2010 zijn herhaald met PluimPlus 3.1, de TNO software versie van het NNM. De 
resultaten hiervan kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van het LTFD-model dat 
gebruikt is in het Plan van Aanpak. De volgende berekeningen zijn herhaald: 
a. Startsituatie 1992 
b. Meetwaarden 1998  
c. Prognose 2004 
De berekening voor 1998 is herhaald met en zonder warmte-correctie, omdat in het Plan 
van Aanpak om onbekende reden de berekening voor 1998 is weergegeven zonder te 
corrigeren voor de warmte van de emissies. 

2. De invloed van de invoerparameter “ruwheidslengte” is onderzocht. 
3. Omdat de emissies van Rendac per seizoen sterk verschillen, is de mogelijke concentratie 

van overlast in de zomerperiode onderzocht. Tevens is de immissie berekend voor de 
herfst-periode. 

4. Omdat Rendac in tijden van dierziektecrises continu kan draaien is een worst-case 
berekening gemaakt voor de dan optredende geur-immissie. 

5. Alle berekeningen zijn zowel gemaakt voor een werkend als een niet-werkend biofilter. 
6. De gehanteerde bandbreedtes van de geurcontouren worden bediscussieerd. 
 
Onze uitwerking van de vragen wordt in dit verslag puntsgewijs weergegeven. In eerdere 
rapportages aan de Friese Milieufederatie zijn wij al op een aantal kleinere punten ingegaan. 
 
Dit rapport is met name bedoeld om een dialoog op bovengenoemde punten tussen de Friese 
Milieufederatie, de Provincie en zo mogelijk Rendac en PRA op te starten. In dit rapport 
geven wij geen eigen analyse van de verwachte emissies in de toekomst. Wij gaan enkel in op 
de manier van berekenen en interpreteren van de geurhinder en emissie. 
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Methode 
 
Er is gebruik gemaakt van PluimPlus 3.1, een software-versie van het Nieuw Nationaal 
Model. De invoerwaarden voor de verschillende bronnen zijn afkomstig uit het Plan van 
Aanpak Rendac Bergum (periode 1999-2010), opgesteld door Project Research Amsterdam 
(juni 2000). 
 
Alle diagrammen met geurcontouren geven de “98-percentiel” waarden weer. Bijvoorbeeld de 
contour voor 3 ge/m3 (98%) geeft het gebied aan waarbinnen gedurende 98% van alle uren 
van het jaar een concentratie van 3 geureenheden per kubieke meter niet wordt overschreden.  
De concentratie op neushoogte in de omgeving noemt men ook wel de “immissie” van de 
geur (in tegenstelling tot de “emissie”, datgene dat uit de fabriek komt). 
 
De door ons gebruikte meteo is afkomstig van Schiphol, 1995-1999. Het gebruikte grid is 400 
x 500 m. In de ons ter beschikking staande software hebben we aannamen moeten maken 
voor de grootte van de binnendiameter van de schoorsteen (in meter) en de uitstroomsnelheid 
in m/s. Het product van deze beide grootheden, de uitstroomsnelheid in m3/s, leidt samen met 
de temperatuur tot de wel in het Plan van Aanpak vermelde warmte-inhoud. Hierdoor wordt 
de –naar onze inschatting kleine- systematische afwijking van onze berekeningen met die van 
het PvA weliswaar nog kleiner, maar ze blijft bestaan. In de bijlage staan de invoergegevens 
per bron vermeld. 

Beperkte geldigheid van de resultaten 
 
De resultaten van de verschillende varianten zoals vermeld in dit rapport zijn goed onderling 
vergelijkbaar. Hierdoor is het goed mogelijk de invloed van verandering van invoer of 
analysemethode te bestuderen. Hieruit kan men dus zien hoeveel groter de emissie wordt bij 
continu dienst, en hoeveel groter de geurcontouren zijn in de zomer in vergelijking met de 
herfst, et cetera. 
De hier weergegeven resultaten zijn echter niet direct te vergelijken met de resultaten (de 
geurcontour-plaatjes) in het Plan van Aanpak, doordat er een –naar onze inschatting kleine- 
systematische afwijking is die wordt veroorzaakt doordat wij een schatting hebben moeten 
maken van een aantal (bovenvermelde) gegevens waarover wij niet beschikten. De resultaten 
moeten dus ook vooral worden gezien als een startpunt voor de discussie over interpretatie 
van geurhinder en geurmetingen rond Rendac. Zij zijn met nadruk niet bedoeld om in plaats 
te stellen van gegevens uit het Plan van Aanpak. 
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1. Nieuw nationaal model en LTFD 
 
In de rapporten van PRA, waaronder het Plan van Aanpak, worden berekeningen met het 
oude LTFD model uitgevoerd. Toen het Plan van Aanpak werd opgesteld werkte net Nieuw 
Nationaal Model nog niet naar ieders tevredenheid. Ook waren de berekeningen in het 
verleden met het LTFD gemaakt en zou de introductie van een nieuw model de 
vergelijkbaarheid niet ten goede komen.  
 
De verspreidingsberekeningen zoals gegeven in het Plan van Aanpak Rendac Burgum 1999-
2010 zijn door ons herhaald met PluimPlus 3.1, de TNO software versie van het NNM. De 
resultaten hiervan kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van het LTFD-model. 
Behalve TNO levert ook de KEMA een software versie (PC Stacks) van het NNM. Van het 
oude LTFD model waren overigens vele software versies in gebruik. 
 
Wanneer onze berekening wordt vergeleken met dezelfde berekening in het Plan van Aanpak 
(Juni 2000) zijn er verschillen waarneembaar. Er is hierbij echter een complicerende factor. 
Om onduidelijke redenen is voor de situatie in 1998 in het Plan van Aanpak gerekend zonder 
rekening te houden met de warmte-inhoud van de uitstoot. Dit betekent dat de afgevoerde 
gassen minder zullen stijgen in deze berekening dan in werkelijkheid het geval is. Een 
controle berekening zonder warmte correctie laat zien dat de geurimmissie in het figuur in het 
Plan van Aanpak ter plaatse van de bebouwing groter is dan met warmte-correctie.  
Indien in het model een hogere temperatuur voor de rookgassen wordt ingevoerd betekent dit 
dat de rookgassen hoger zullen stijgen (warme lucht stijgt); de rookgassen zullen dan pas 
verder van de bron afkoelen en mengen met lagere luchtlagen. In de omgeving wordt de 
concentratie dus lager, omdat de warme lucht nu boven neushoogte opstijgt. Doordat de lucht 
met elke meter afstand van de bron verder verdund wordt is de concentratie die bereikt wordt 
bij het “neerkomen” ook lager. Bij koudere rookgassen gebeurt het tegenovergestelde; deze 
zullen dicht bij de bron neerslaan en daardoor zal dus de concentratie in de omgeving hoger 
worden. 
 
Het kleine verschil in ruwheidslengte (0,3 in Plan van Aanpak) ten opzichte van 0,25 (in onze 
berekening omdat 0,3 in PluimPlus niet mogelijk is) zal weinig invloed hebben (zie ook 
volgende paragraaf). De optredende verschillen tussen het LTFD (figuur 3 Plan van Aanpak) 
en het NNM (Figuur 17, rechtsonder) kunnen mogelijk worden toegeschreven aan het gebruik 
van verschillende modellen. Vergelijking van ons Figuur 17 (rechtsonder) met Figuur 3 uit 
het Plan van Aanpak laat zien dat de door ons berekende contouren kleiner zijn. Hierbij speelt 
ook een rol dat wij een aantal invoergegevens waarover wij niet beschikten hebben moeten 
schatten (zie Inleiding), zodat er ook hierdoor van een afwijking sprake kan zijn. 
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 allseasons-1998wf-zis025

P 98.00 [g.e./m3]P 98.00 

GEUR   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allseasons-1998wf-zis025
P 98.00 [g.e./m3]P 98.00
GEUR Met warmte-

correctie

 
 
Figuur 7 (links) en Figuur 17 (rechts) 
Contourdiagram bij een ruwheidslengte van 0,25 voor de gemeten emissiewa
een rendement voor de biofilter van de Bloed/Veren/Haar fabriek is aangenom
Deze contouren zijn vergelijkbaar met die in het Plan van Aanpak (juni 2000
enige verschil is dat in het PvA de warmte-inhoud van de emissies niet is me
ruwheidslengte in het PvA 0,3 is. NB In ons diagram zijn meerdere contouren
van Aanpak alleen de 3 ge/m3 (98%) en de 10 ge/m3 (98%). Figuur 7 is met 
afvoergassen en figuur 17 zonder deze correctie; figuur 17 kan dus het best m
vergeleken worden. 
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2. De invloed van de invoerparameter “ruwheidslengte” 
 
De “ruwheidslengte” (ook wel “z”) van een terrein geeft iets aan over de hoogte van 
begroeiing en/of bebouwing van een terrein. Dit heeft namelijk invloed op de luchtstroming 
boven het terrein, en daarmee op de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen. 
In het Plan van Aanpak wordt als ruwheidslengte 0,3 genomen (overwegend open agrarisch 
gebied). Dit is juist wanneer men geïnteresseerd is in verspreiding van luchtverontreiniging 
op langere afstand. Bij het bepalen van geurhinder moet men voor de ruwheidslengte echter 
de waarde nemen van het meest geurgevoelige gebied (Bron: Document Meten en Rekenen 
met Geur, Ministerie van VROM). Dit betekent dat men de waarde 1 moet nemen (laagbouw 
in kleine dorpen). 
 
Uit de berekende scenario’s blijkt dat het effect van het invoeren van een andere 
ruwheidslengte beperkt is. Zeker buiten de onmiddellijke nabijheid van het bedrijf is er 
slechts een klein verschil tussen de plaats van de contouren. Met een ruwheidslengte “1” slaat 
er iets meer van de geur neer in de omgeving. 
  
 
 allseasons-1998meting

P 98.00 [g.e./m3]P 98.00 

GEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allseasons1998meting-zis025

P 98.00 [g.e./m3]P 98.00 

GEUR

 
Figuur 9 (links): Contourdiagram bij een ruwheidslengte van 0,25 voor de gemeten emissiewaarde van 
1998, zonder werkend biofilter. 
Figuur 10 (rechts): Idem, met ruwheidslengte 1 
 
Dezelfde vergelijkingen zijn mogelijk tussen de figuren in de bijlagen die met ruwheidslengte 
(“z”) 0,3 en 1 zijn weergegeven. 
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3.  Geur en seizoenen 
 
Omdat de emissies van Rendac per seizoen sterk verschillen, is de mogelijke spreiding of 
concentratie van overlast over de verschillende seizoenen is onderzocht. Het gaat immers om 
“hinder” en niet om gemiddelde immisiecijfers. 
 
In het PvA wordt de uitstoot van Rendac in 13 perioden van 4 weken verdeeld. In juni/juli 
(periode 7) is de emissie het hoogst. In het najaar zijn de emissies lager. Het verloop van de 
emissies over de verschillende perioden staat in de tabel op de volgende bladzijde (gebaseerd 
op Plan van Aanpak). Wij hebben berekeningen uitgevoerd analoog aan die in het Plan van 
Aanpak (13 perioden), maar ook voor de zomer (periode 7) en het najaar (periode 10). In de 
“echte”  winter is de emissie zeer laag. 
 
Om de jaargemiddelde emissieverspreiding te berekenen wordt elke bron opgedeeld in 13 
fictieve bronnen. Zo’n fictieve bron heeft de emissie die hoort bij de betreffende periode (zie 
tabel) en ook de werktijden zijn alleen de dagen in die betreffende periode (de awzi’s en hun 
biofilter continu, de rest gedurende de standaard Rendac werkdagen van maandagmiddag tot 
zaterdagochtend, conform Plan van Aanpak).  
 
Aangezien de omwonenden van Rendac juist in de zomermaanden veel buiten zullen 
vertoeven, dan wel ramen open hebben staan, zijn juist deze maanden relevant voor het 
mogelijk optreden van hinder. Deze periode valt samen met de hoogste emissie van Rendac. 
We hebben gepoogd om de hinder in de zomermaanden apart in kaart te brengen. 
 
In twee diagrammen staat de geurimmissie ook weergegeven voor periode 7, als representant 
voor de geurimmissies tijdens de zomerperiode. Hiervoor zijn de emissiewaarden van periode 
7 ingevoerd. In vergelijking met de “gemiddelde” diagrammen kan men zien dat de 
geurbelasting in de omgeving dan behoorlijk hoger is. Hetzelfde geldt voor het najaar 
(periode 10), waarin de emissie nog steeds hoger dan gemiddeld is (zie ook tabel volgende 
bladzijde). 
  
Bij onze berekening wordt een aanname gedaan met betrekking tot de meteo-gegevens die in 
het model worden gebruikt. Het model rekent met de emissie cijfers van periode 7 
(respectievelijk 10) een heel jaar door. Hiervoor worden dan ook de meteo-data van een heel 
jaar gebruikt (in onze berekeningen gebruiken we steeds de meteo van Schiphol 1995-1999). 
Het kan zijn dat de relevante meteo factoren in de zomerperiode (respectievelijk het najaar) 
afwijken van het jaarlijkse gemiddelde. In de meteo data kunnen wij echter geen 
aanpassingen doorvoeren. 
 
We hebben nog een poging gedaan tot een betere benadering door de werkdagen in periode 7 
(respectievelijk 10) dertien maal mee te tellen en de overige werkdagen niet. Deze aanpak 
bleek echter buiten de mogelijkheden van het model te liggen. 
 
Naar ons oordeel zal deze “meteo” aanname wel invloed hebben op de precieze ligging van 
de contouren, maar niet op de ‘grote lijn’ van de analyse. 
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Tabel. Bovenin de procentuele verdeling van de emissies over het jaar in 13 perioden. Overgenomen 
uit het Plan van Aanpak, Tabel 1 p. 5.  
Onder de werkelijke emissie in miljoen geureenheden per uur, mbv de meting 1998 (Plan van Aanpak, 
Tabel 2, p.15

Emissie Rendac, gebaseerd op Plan van Aanpak (Juni 2000) Tabel 1 p5
periode

procentuele verdeling 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

destructor 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6
ontvangsthal 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6
bloed-veren-haar 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6
restex-srm 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6
korrelperserij 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
awzi1 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6
awzi2 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6
biofilter awzi 7 7 10 11 23 58 100 98 87 62 32 4 6
ketelhuis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

periode
meting 1998 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

data periode 10 gemiddelde
destructor 5299 3320 598 598 855 940 1966 4957 8547 8376 7436 5299 2735 342 513
ontvangsthal 131 82 15 15 21 23 49 123 211 207 184 131 68 8 13
bloed-veren-haar 8154 5109 921 921 1315 1447 3025 7628 13152 12889 11442 8154 4209 526 789
restex-srm 140 88 16 16 23 25 52 131 226 221 196 140 72 9 14
korrelperserij 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203
awzi1 102 64 12 12 16 18 38 95 165 161 143 102 53 7 10
awzi2 116 73 13 13 19 21 43 109 187 183 163 116 60 7 11
biofilter awzi 38 24 4 4 6 7 14 36 61 60 53 38 20 2 4
ketelhuis 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205
totaal 14388 9167 

bloed-veren-haar 1630 1021 184 184 263 289 605 1525 2629 2576 2287 1630 841 105 158
met werkend filter 
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allseasons-1998wf-zis025
P 98.00 [g.e./m3]P 98.00
GEUR Gemiddeld

 juli-zis025-1998wf
P 98.00 [g.e./m3]P 98.00
GEUR

Zomer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendac-z0.3-1998-werkendfilter
P 98.00 [g.e./m3]P 98.00
GEUR Herfst

 
Voorbeeldvergelijking: 
Figuur 7 (boven): Contourdiagram bij een ruwheidslengte van 0,25 voor de gemeten emissiewaarde 
van 1998, waarbij een rendement voor de biofilter van de Bloed/Veren/Haar fabriek is aangenomen van 
80%.  
Figuur 1 (linksonder): De emissie is gebaseerd op de waarden van periode 10 (september/oktober) 
Figuur 5 (rechtsonder): Idem, berekend met de emissiewaarden van periode 7 (juni/juli). 
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4. Emissie bij volcontinu bedrijf  
 
Omdat Rendac in tijden van dierziektecrises continu kan draaien is een worst-case berekening 
gemaakt voor de dan optredende geur-immissie. 
 
Om continu draaien van Rendac te simuleren hebben wij de berekening uit hoofdstuk 3 
herhaald, met de emissiecijfers van periode 7, maar nu met volcontinu bedrijf in plaats van 
werkdagen. Dit representeert dan ook de meest echte worst-case die denkbaar is. Wanneer we 
diagrammen in de bijlagen vergelijken valt op dat de extra bedrijfstijd grote invloed heeft op 
de geurconcentratie in de omgeving. De uitkomst is op zich niet verassend, omdat er bij 
volcontinu bedrijf toch sprake is van maximaal ca. 40% meer emissie – dus ook wanneer we 
uitgaan van andere basisgegevens dan periode 7! 
 
 
 
 
 continu-juli-zis025-1998wf-julidata

P 98.00 [g.e./m3]P 98.00 

GEUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juli-zis025-1998wf

P 98.00 [g.e./m3]P 98.00 

GEUR

 
 
 
Figuur 5 (links): Contourdiagram bij een ruwheidslengte van 0,25 voor de gemeten emissiewaarde van 
1998, waarbij een rendement voor de biofilter van de Bloed/Veren/Haar fabriek is aangenomen van 
80%. De emissie is gebaseerd op de waarden van periode 7 (juni/juli).  
Figuur 11 (rechts): Idem, maar nu met volcontinu bedrijf in plaats van maandagmiddag tot 
zaterdagochtend. 
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5. De invloed van een al dan niet werkend bio-filter 
 
In het PvA worden gemeten emissiecijfers gepresenteerd. Een van deze emissies (de bloed-
veer-haren fabriek) is relatief hoog door een niet werkend bio-filter. In het PvA worden 
daarom ook gecorrigeerde data gepresenteerd voor een wel werkend bio-filter. 
 
Al onze berekeningen zijn zowel gemaakt voor een werkend als een niet-werkend biofilter. In 
de diagrammen in deze rapportage is telkens zichtbaar wat het effect is van het al dan niet 
corrigeren voor de werking van het biofilter. De diagrammen met de vermelding 
“1998meting” zijn gebaseerd op de werkelijk gemeten emissies, de diagrammen met de 
vermelding “1998wf” zijn gebaseerd op de gecorrigeerde emissies met een wel werkend 
filter. Vergelijking van deze diagrammen laat zien dat een werkend biofilter, zoals verwacht, 
zorgt voor veel kleinere geurcontouren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allseasons-1998wf-zis025

P 98.00 [g.e./m3]P 98.00 

GEUR

allseasons1998meting-zis025

P 98.00 [g.e./m3]P 98.00 

GEUR

 
 
Voorbeeldvergelijking: 
Figuur 7 (links): Contourdiagram bij een ruwheidslengte van 0,25 voor de gemeten emissiewaarde van 
1998, waarbij een rendement voor de biofilter van de Bloed/Veren/Haar fabriek is aangenomen van 
80%.  
Figuur 9 (rechts): Idem, maar nu zonder correctie voor het niet werkende biofilter. 
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6. Uitgangssituatie en prognose 
 
Wij hebben berekeningen gemaakt voor de uitgangssituatie (1992) en de prognose (2004) 
analoog aan de berekeningen in het Plan van Aanpak (resp. figuur 1 en figuur 4 Plan van 
Aanpak). Hiermee wordt het mogelijk de om de ontwikkeling in de tijd ook met het Nieuw 
Nationaal Model te kunnen volgen. 
De berekende contouren zijn allebei kleiner dan in het Plan van Aanpak (net als in de 
vergelijking in het 1998-scenario waarin geen warmtecorrectie werd toegepast, zie hs.1). De 
afwijking van de plaatjes uit het PvA kan ook worden veroorzaakt doordat wij enkele 
invoergegevens waarover wij niet beschikten hebben moeten schatten (zie Inleiding). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allseasons1998meting-zis025
P 98.00 [g.e./m3]P 98.00
GEUR 1992

allseasons1998meting-zis025
P 98.00 [g.e./m3]P 98.00
GEUR

2004

 
Figuur 22 (links): De emissie in 1992 (analoog aan figuur 1 Plan van Aanpak) 
Figuur 26 (rechts): De prognose voor 2004 (analoog aan figuur 4 Plan van Aanpak) 
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7. Bandbreedte geurcontouren 
 
Uit alle berekeningen hiervoor kan al worden afgeleid dat de geur-contourlijnen niet absoluut 
op de meter nauwkeurig kunnen worden vastgesteld. In het algemeen wordt een factor 2 
toegelaten als meetfout in de meting en berekening van geurimmissie waarden. 
 
In het Plan van Aanpak (juni 2000) wordt, voortbordurend op de 'bandbreedte' van de 
contouren in PvA 1 (zie pagina 18 PvA 2) gesteld dat “wanneer X de afstand (in meter) van 
de bron tot de geurcontour is, dan is het pas zeker dat de geurconcentratie overschreden wordt 
op een afstand van 0,5 maal X (ivm de onzekerheden in de berekening). Dezelfde redenering 
is echter om te keren: Het pas zeker dat de geurconcentratie niet overschreden wordt op een 
afstand van 1,5 maal X1. Waneer voor een van beide uitersten (0,5X of 1,5X) wordt gekozen 
doet dit weinig recht aan respectievelijk de omwonenden en het bedrijf. Het is dus het beste 
om 'gewoon' met X (de berekende en getekende contour) te werken, waarbij men inderdaad 
altijd moet bedenken dat de contour een benadering van de werkelijkheid geeft. Wanneer er 
van buiten de geurcontour X klachten (blijven) komen zou nadere actie kunnen worden 
ondernomen ter verdere geurreductie; eventueel zou door middel van een TLO (telefonisch 
leefbaarheidsonderzoek) kunnen worden vastgelegd waar de hindergrenzen liggen. Hierbij 
moet wel worden bedacht dat een TLO in een verbeterende situatie zoals bij Rendac lastig is; 
het duurt een tijd voordat omwonenden eventuele geurhinder uit het verleden zijn 'vergeten'. 
 
Het klopt officieel wel dat bij controle op de naleving met deze bandbreedte rekening moet 
worden gehouden. Om een analogie te gebruiken: De politie mag iemand pas een boete geven 
wanneer hij bewezen te hard rijdt, bv op de snelweg bij 124 km/u als de gebruikte 
snelheidsmeter maximaal 3 km/u kan afwijken. Bij de geurmeting is de afwijking van de 
'meter' veel groter, maar het principe blijft hetzelfde. 
  
Aangezien het Plan van Aanpak niet over een controle/boete systeem gaat, maar over een 
streefsituatie, zijn wij van mening dat toch steeds gekozen dient te worden voor de berekende 
contour (zie hierboven) als indicator. Wanneer de 3 ge/m3 (98%) contour dus niet meer over 
de nieuwbouwlocatie It Hoarnleger valt (conclusie 6, Plan van Aanpak) gaan we er van uit dat 
hiermee de rekenkundige geurcontour X wordt bedoeld. Wanneer 0.5X wordt gebruikt lijkt 
dit op het stellen van 124 km/u als maximumsnelheid. Wanneer je deze wilt controleren kun 
je dus pas bekeuren vanaf 128 km/u, enzovoorts. De situatie rond Forbo Krommenie heeft 
laten zien wat er kan gebeuren wanneer nieuwbouw toch binnen een te hoge geurcontour 
plaatsvindt.  
Hiermee is ook conclusie 11 uit het Plan van Aanpak erg ondoorzichtig (“Toetsing van een 
berekende immissiesituatie, bijvoorbeeld ter bepaling van de effectiviteit van de in het kader 
van het Plan van Aanpak te nemen maatregelen, zal steeds uitgevoerd moeten worden met 
inachtneming van de contour waaraan getoetst wordt.”). Deze formulering kan aanleiding 
geven tot grote misverstanden later. 
 

                                                           
1 NB Of de correctiefactoren helemaal correct zijn kan ook onderwerp van discussie zijn. In plaats van 
0.5X en 1.5X zouden de grenzen ook 0.5X en 2X kunnen zijn (X gedeeld door 2 en X vermenigvuldigd 
met 2); wanneer de meetfout zit in de emissiebepaling kan er ook een kwadratisch verband zijn tussen 
de immissieconcentratie en de afstand tot de bron in plaats van een lineair verband. Omdat dit voor de 
grote lijn van het hierboven gestelde niet zo zeer van belang is hebben wij dit niet verder uitgewerkt. 
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Conclusies 
 
 
1. Gebruik van het Nieuw Nationaal Model leidt tot andere uitkomsten dan gebruik van het 

LTFD. Het NNM geeft kleinere contouren (hetgeen in dit geval ook veroorzaakt kan zijn 
doordat wij enkele invoerparameters, de schoorsteendiameter en uitstroomsnelheid, die 
bij ons niet bekend waren hebben moeten schatten; zie Inleiding).  
Om de vergelijkbaarheid tussen de jaren gelijk te houden kan het best consequent een van 
beide modellen worden gebruikt. Wanneer het NNM gebruikt gaat worden dienen ook 
situaties uit het verleden herberekend te worden. De doelstellingen voor de toekomst 
moeten dan ten opzichte van de nieuw berekende waarden worden genomen. 

 
2. De keuze van ruwheidslengte 0,3 in het PvA, in plaats van de meer geëigende waarde 1 

geeft een klein verschil in de berekende geurcontouren. Uit de berekende scenario’s blijkt 
dat het effect van het invoeren van een andere ruwheidslengte beperkt is. Zeker buiten de 
onmiddellijke nabijheid van het bedrijf is er slechts een klein verschil tussen de plaats van 
de contouren. Dit kleine verschil lijkt niet significant gelet op de meet/rekenfout in 
geurberekeningen die een factor 2 mag bedragen. Om vergelijking tussen de verschillende 
jaren (inclusief de oudere berekeningen) mogelijk te maken lijkt het ons aan te bevelen 
om consequent de waarde “0,3” te blijven gebruiken. Eventueel kan een controle 
berekening gedaan worden met de hogere waarde. 

 
3. Een detailberekening van de emissies per 4-weeks periode geeft een gemiddeld beeld van 

de immissies. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de spreiding van de 
overlast over de seizoenen. De benadering voor de geurimmissies tijdens de 
zomermaanden (en zelfs in de herfst) laat zien dat hier een potentieel groot probleem 
speelt. De hoogste emissie treedt op tijdens die momenten dat omwonenden het meest 
buiten vertoeven, dan wel ramen geopend hebben. Het is aan het Bevoegd Gezag om een 
afweging te maken van deze vorm van hinder. Algemeen nader onderzoek naar de relatie 
seizoensgebonden activiteiten en hinder is aan te bevelen. Een aanknopingspunt voor geur 
is het document “Toepassing stankconcentratienormen op discontinue en fluctuerende 
bronnen” van het Ministerie van VROM (Publicatiereeks Lucht nr. 82). 
 

4. Uit de berekeningen voor volcontinu bedrijf blijkt dat de werkelijke werktijden van 
Rendac een behoorlijke invloed hebben op de geurconcentraties in de omgeving bij 
vergelijking met de emissies tijdens de officiële werktijden. Het is dan ook aan te bevelen 
een berekening te laten maken achteraf, wanneer de werkelijk gewerkte uren in een jaar 
bekend zijn. Hiermee kan definitief uitsluitsel worden gegeven over de vraag of er in de 
praktijk veel meer hinder optreedt dan op grond van de reguliere werkdagen verwacht 
mag worden. Maximaal kan de emissie 40% hoger zijn dan bij reguliere bedrijfstijden. 

 
5. Het al dan niet werken van het betreffende biofilter van de bloed-veren-haarfabriek heeft 

een zeer grote invloed op de geurcontouren en moet dus door metingen gecontroleerd 
worden. 

 
6. Bij de planning van doelen voor de toekomst dient uit te worden gegaan van de berekende 

geurcontouren. Alleen bij het eventueel opleggen van boetes kan rekening worden 
gehouden met de meetfout in de berekening van geurconcentraties. 
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Bijlage 1: Overzicht van de bronnen 
 
 
Naam van de bron      : destructor 
X-coordinaat bron (m) : -100 
Y-coordinaat bron (m) : 125 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 60 
Inw. diameter bron (m):  8.99999999999636E-0001 
Uitw.diameter bron (m):  1.00000000000000E+0000 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.00000000000000E+0001 
Rookgastemp. (K)      :  3.30000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  3.07064000000082E-0001 
Gebouwenbestand       : Geen_gebouw.bld 
******************************************* 
Naam van de bron      : ontvangsthal 
X-coordinaat bron (m) : -205 
Y-coordinaat bron (m) : -70 
Type bron             :  Oppervlaktebron 
Korte zijde oppervlaktebron (mtr)   : 10 
Lange zijde oppervlaktebron (mtr)   : 10 
Hoek lange zijde tov noorden (0-180):  0.00000000000000E+0000 
Hoogte bron (m)                     :  1.5  
Warmte output (MWatt)               :  3.00000000000182E-0001 
******************************************* 
Naam van de bron      : bloed-veren-haar 
X-coordinaat bron (m) : -260 
Y-coordinaat bron (m) : 20 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 60 
Inw. diameter bron (m):  1.10000000000036E+0000 
Uitw.diameter bron (m):  1.20000000000073E+0000 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.00000000000000E+0001 
Rookgastemp. (K)      :  3.80000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  8.40949999999793E-0001 
******************************************* 
Naam van de bron      : restex-srm 
X-coordinaat bron (m) : -260 
Y-coordinaat bron (m) : -35 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 2 
Inw. diameter bron (m):  7.79999999999745E-0001 
Uitw.diameter bron (m):  8.80000000000109E-0001 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.00000000000000E+0001 
Rookgastemp. (K)      :  3.30000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  2.30639000000110E-0001 
******************************************* 
Naam van de bron      : korrelperserij 
X-coordinaat bron (m) : -30 
Y-coordinaat bron (m) : -70 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 2 
Inw. diameter bron (m):  3.29999999999927E-0001 
Uitw.diameter bron (m):  4.29999999999836E-0001 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.00000000000000E+0001 
Rookgastemp. (K)      :  3.30000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  4.12830000000213E-0002 
 

 25



Rijksuniversiteit Groningen  Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Chemiewinkel 
 

******************************************* 
Naam van de bron      : awzi1 
X-coordinaat bron (m) : 160 
Y-coordinaat bron (m) : 0 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 4 
Inw. diameter bron (m):  1.00000000000000E+0000 
Uitw.diameter bron (m):  1.10000000000036E+0000 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.00000000000000E+0000 
Rookgastemp. (K)      :  2.96000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  1.03309999999936E-0002 
******************************************* 
Naam van de bron      : awzi2 
X-coordinaat bron (m) : 215 
Y-coordinaat bron (m) : 5 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 4 
Inw. diameter bron (m):  1.00000000000000E+0000 
Uitw.diameter bron (m):  1.10000000000036E+0000 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.00000000000000E+0000 
Rookgastemp. (K)      :  2.96000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  1.03309999999936E-0002 
******************************************* 
Naam van de bron      : biofilter awzi 
X-coordinaat bron (m) : 150 
Y-coordinaat bron (m) : -48 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 2 
Inw. diameter bron (m):  1.00000000000000E+0000 
Uitw.diameter bron (m):  1.10000000000036E+0000 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.70000000000073E+0000 
Rookgastemp. (K)      :  3.00000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  2.36299999999972E-0002 
******************************************* 
Naam van de bron      : ketelhuis 
X-coordinaat bron (m) : -100 
Y-coordinaat bron (m) : 35 
Type bron             :  puntbron 
Hoogte bron (m)       : 42 
Inw. diameter bron (m):  9.20000000000073E-0001 
Uitw.diameter bron (m):  1.02000000000044E+0000 
Rookgassnelheid (m/s) :  1.00000000000000E+0001 
Rookgastemp. (K)      :  3.30000000000000E+0002 
Warmte output (MW)    :  3.20862999999918E-0001 
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Bijlage 2: Geurcontourdiagrammen 
 
 
Figuur nr Emissie/ 

seizoen 
Ruwheidslengte Jaar Werkend 

filter 
Warmte 
correctie 
toegepast 

1 Herfst 0.25 1998 WF  
2 Herfst 1 1998 WF  
3 Herfst 0.25 1998   
4 Herfst 1 1998   
5 Zomer 0.25 1998 WF  
6 Zomer 0.25 1998   
7 Alle 0.25 1998 WF  
8 Alle 1 1998 WF  
9 Alle 0.25 1998   
10 Alle 1 1998   
11 Continu 0.25 1998 WF  
12 Continu 1 1998 WF  
13 Continu 0.25 1998   
14 Continu 1 1998   
15 Herfst 0.25 1998 WF Nee 
16 Zomer 0,25 1998 WF Nee 
17 Alle 0.25 1998 WF Nee 
18 Alle 0.25 1998  Nee 
19 Continu 0.25 1998 WF Nee 
20 Zomer 0.25 1992 Nvt  
21 Zomer 1 1992 Nvt  
22 Alle 0.25 1992 Nvt  
23 Alle 1 1992 Nvt  
24 Zomer 0.25 2004 Nvt  
25 Zomer 1 2004 Nvt  
26 Alle 0.25 2004 Nvt  
27 Alle 1 2004 Nvt  
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Legenda: 
 
Zis1 = Ruwheidslengte (“z”) is 1 (laagbouw kleine dorpen/steden) 
Zis025 (of z0.3) = Ruwheidslengte (“z”) is 0,25 (bouwland) 
 
1998meting (of 1998data, 1998) = gemeten waarden 1998 (bron: Plan van Aanpak, juni 2000) 
1998wf (of 1998werkend filter) = de gemeten waarden uit 1998, gecorrigeerd voor een wel 
werkend biofilter (bron: Plan van Aanpak, juni 2000) 
NB dit jaartal “1998” staat ook bij de diagrammen voor 1992 en 2004, maar heeft daar geen 
betekenis. 
 
P98 = de 98% waarde voor de betreffende geurconcentratie (dat wil zeggen dat binnen de 
weergegeven contour de bijbehorende waarde als geur-eenheid per m3 gedurende 98% van 
alle uren van het jaar niet wordt overschreden (NB dat Rendac vaak alleen op werkdagen 
werkt wordt al in de emissieberekening verrekend; er zijn dus enkele dagen per week dat de 
emissie al nagenoeg nul is) 
 
Allseasons = een gedetailleerde berekening waarbij alle 13 perioden van 4 weken apart zijn 
ingevoerd met de daarbij behorende emissie 
 
Herfst = berekening van de immisiewaarden wanneer periode 10 als maatgevend wordt 
genomen 
 
Juli = berekening van de immisiewaarden wanneer periode 7 als maatgevend wordt genomen 
 
Continu-juli = berekening van de immissiewaarden uitgaand van een continu bedrijf, waarbij 
periode 7 als maatgevend wordt genomen 
 
 
1992: berekening op basis van de uitgangssituatie in 1992 
 
2004: berekening voor de prognose 2004 in het Plan van Aanpak 
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