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Inleiding 
 

In opdracht van de gemeente Roosendaal heeft ingenieursbureau Tauw een onafhankelijke 

beoordeling uitgevoerd over de ontwerpvergunning van Biomineralen op de aspecten geur, 

luchtkwaliteit en gezondheid1. Het college van B&W heeft hiertoe opdracht gegeven ten einde de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten in de procedure, gelet op het verzet tegen de 

vergunning vanuit de omgeving en de gemeenteraad. 

Tauw stelt in haar rapport vast dat ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit er geen enkele 

aanleiding is te veronderstellen dat door het realiseren van de inrichting grenswaarden voor 

luchtkwaliteit in gevaar komen. Met betrekking tot het aspect gezondheid ziet Tauw geen feiten op 

basis waarvan een andere conclusie getrokken zou kunnen worden dan in het GGD rapport2 is 

vermeld. Bureau GMV van GGD West Brabant vindt op grond van haar onderzoek de oprichting van 

de installatie van Biomineralen vanuit gezondheidskundig perspectief acceptabel. Ten aanzien van 

het aspect geur concludeert Tauw dat de aanvraag op relevante onderdelen nog onvoldoende is 

onderbouwd. Tauw stelt dat het niet ondenkbaar is dat met de nadere toelichting en onderbouwing 

vergunningverlening mogelijk is. 

In deze notitie gaat Biomineralen in op de door Tauw geadviseerde aanvullingen en onderbouwingen 

voor het aspect geur.  

  

                                                           
1 Tauw, Beoordeling Biomineralenfabriek Roosendaal, 1 juni 2017 
2 GGD West-Brabant, GGD Advies oprichting mestverwerker Biomineralen B.V., 22 september 2016 
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Gevraagde aanvullingen en onderbouwingen 
 

Tabel 1 toont de opsomming van adviezen van Tauw aan Biomineralen BV voor wat betreft het 

verstekken van aanvullende informatie en onderbouwing met betrekking tot het aspect geuremissie. 

In de navolgende paragrafen zijn de aanvullingen en onderbouwingen van Biomineralen per 

deelonderwerp uitgewerkt. 

 

Tabel 1. Overzicht van adviezen van Tauw met betrekking tot het aspect geur. 

Nr. Deelonderwerp Advies Tauw 

1 Luchtdebiet Geef een eenduidige beschrijving waar de verschillende  
luchtstromen worden ingevoerd in het luchtbehandelingsproces. 
Aanbevolen wordt consistente uitgangspunten voor de verschillende 
debieten te beschrijven en te onderbouwen. 

2 Geurconcentratie Het feit dat er wezenlijke verschillen zijn in de verhoudingen tussen 
de capaciteit en het debiet bij referentie Rijnen en Biomineralen 
vraagt naar de mening van Tauw om een nadere toelichting en 
onderbouwing van de gehanteerde geuremissie. Geadviseerd wordt 
daarbij rekening te houden met de opmerkingen van Tauw over 
‘capaciteit versus debiet’.  Geadviseerd wordt inzicht te geven in het 
minimale geurrendement van de luchtbehandeling. 

3 Hedonische waarde Er wordt geen inhoudelijke onderbouwing gegeven in de aanvraag 
dat de aard van de geëmitteerde geur alleen wordt bepaald door de 
‘eigen geur’ van de biowasser. Geadviseerd wordt dit nader te 
onderbouwen. Er is voorts geen hedonische waarde bepaald bij een 
biowasser. De gehanteerde meting in de aanvraag is gebaseerd op 
een waterwasser. Er wordt geadviseerd een nadere onderbouwing 
van de gehanteerde hedonische waarde op te stellen, eventueel 
gebaseerd op een eigen proefopstelling met droging van dikke fractie 
van gescheiden mest. 

4 Geurrendement Geadviseerd wordt inzicht te geven in het minimale geurrendement 
van de luchtbehandeling. 

5 Verspreiding en blootstelling Het blijkt op dit moment onvoldoende duidelijk hoe groot de 
geuremissie en de onzekerheid is. Een nadere onderbouwing is nodig. 

6 Verdergaande 
geurmaatregelen 

Een onderbouwing dat met de genoemde procesaanpassingen 
significante aanvullende effecten zullen optreden ontbreekt. De 
relatie ten aanzien rendement geurrendement dient te worden 
meegenomen. 

7 Stikstofdepositie Er dient een actualisatie van de AERIUS berekening 
plaats te vinden. 
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1. Luchtdebiet 
 

 

Uitwerking Biomineralen 

 

1.1 Luchtbehandelingsproces en geconstateerde verschillen 
 

De invoer van de verschillende luchtstromen in het luchtbehandelingsproces is op de juiste wijze 

weergegeven in figuur 1 van het rapport van Tauw. De weergave komt overeen met bijlage 1 van 

vergunningsaanvraag. Op de plattegrond tekening in bijlage 1 van de vergunningsaanvraag is 

weergegeven hoe de verschillende luchtstromen in het luchtbehandelingsproces worden ingevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Invoer luchtstromen in het luchtbehandelingsproces van Biomineralen. Bron: Beoordeling 

Biomineralenfabriek Roosendaal, Tauw, 2017. 

 

De lucht afkomstig van het droogproces wordt in drie stappen gereinigd (stof-, ammoniak- en 

geurverwijdering). De luchtstromen van de ontvangsthal, de opslag grondstof, de afzuiging van de 

korrelruimte en de koeling van de korrels worden ingebracht bij de invoer van de biologische wasser. 

Tauw geeft in haar rapport aan dat uit tabel 3 van Beantwoording aan MER commissie 2017 zou 

kunnen worden afgeleid dat alle luchtstromen door de waterwasser, chemische wasser en 

biologische wasser worden geleid. Het debiet in tabel 3 uit deze beantwoording is namelijk gelijk in 

de drie wassers. Biomineralen kan de opmerking van Tauw plaatsen. Tabel 3 van de Beantwoording 

van de MER commissie 2017 betreft een vereenvoudigd schema voor de berekening van de 

Advies 4.3 Tauw. Geef een eenduidige beschrijving waar de verschillende  luchtstromen worden 

ingevoerd in het luchtbehandelingsproces. 

Aanbevolen wordt consistente uitgangspunten voor de verschillende debieten te beschrijven en 

te onderbouwen. 
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stofbalans van de emissies naar water en lucht. De uitkomst van de stofbalans verandert niet door de 

vereenvoudigde weergave van de stromen. Het schema wordt wel aanzienlijk beter leesbaar door de 

gekozen weergave. 

 

1.2 Luchtdebieten 
 

Tauw constateert dat er verschillen bestaan in de gehanteerde luchtdebieten in bijlage 2 van de 

vergunningsaanvraag enerzijds en bijlage 5, het geurrapport en de Beantwoording aan de MER 

commissie anderzijds. Dit is een juiste constatering.    

De vergunningenprocedure heeft geruime tijd in beslag genomen. Lopende het traject heeft 

Biomineralen haar plannen met verschillende engineers en leveranciers besproken. Dit heeft geleid 

tot kleine aanpassingen en verbeteringen van het oorspronkelijke ontwerp. Om deze reden zijn 

verschillen ontstaan in de luchtdebieten die op verschillende momenten zijn gerapporteerd.  

Leidend voor de vergunningsaanvraag zijn de debieten zoals opgenomen in het geurrapport. Deze 

debieten zijn ook gebruik bij de Beantwoording aan de MER commissie. In hoofdstuk 3 van het 

geurrapport kan overigens al een deel van de verklaring worden teruggevonden voor gevonden 

verschillen. Aangezien de ingaande drooglucht wordt opgewarmd zet deze uit. Het ingaande 

luchtdebiet uitgedrukt in m3/h bij de geldende condities is dan ook kleiner dan het uitgaande 

luchtdebiet bij de geldende condities.  

In tabel 2 staan de verschillende opgaven van luchtdebieten in documenten behorend bij de 

vergunningsaanvraag weergegeven. 

 

Tabel 2. Verschillende debieten in documenten van de aanvraag. 

 
    

Waterwasser 
 
 
 

chemische 
wasser 

 
 

biologische 
wasser 

 
 

debiet 
(m3/uur) 
Bijlage 2 
Aanvraag 

 debiet 
(m3/uur) 
Bijlage 5 

Geurrapport 

A. drooglucht droogproces X X X 726.000 721.000 

B. Afzuiging opslag grondstof   X 20.000 20.000 

C. Afzuiging opslag gereed product   X 20.000 30.000 

D. Koeling organische mestkorrels     X 40.000 16.000 

Totaal    806.000 787.000 
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Toelichting per onderdeel: 

Droogproces 

Er zijn in totaal vier drogers met een maximale luchtinname per droger van 160.000 m3/h bij een 

gemiddelde inname temperatuur van 10 °C. De luchtinname van de vier drogers bedraagt aldus 

640.000 m3/h. De lucht wordt opgewarmd tot 100 °C bij de intrede van de drogers en zet daardoor 

uit. Tijdens het droogproces neemt de drooglucht waterdamp op. De verdamping zorgt weer voor 

een afkoeling van de drooglucht. Bij uittrede van de droger heeft de lucht een temperatuur van circa 

62 °C. De lucht koelt verder af bij het passeren van de opeenvolgende wasstappen van het 

luchtbehandelingsproces. De uittredende lucht heeft na het passeren van de luchtbehandeling een 

temperatuur van 33 °C. Het uittrede debiet van het deel van luchtstroom afkomstig van het 

droogproces bedraagt bij deze temperatuur 721.000 m3/h. 

Het maximale verschil dat Tauw constateert in het debiet van de drooglucht van 640.000 m3/h en 

721.000 m3/h betreft het verschil tussen ingaand en uitgaand debiet. Het verschil tussen 726.000 en 

721.000 m3/h vermeld in respectievelijk bijlage 2 van de aanvraag en bijlage 5 het geurrapport is 

klein en heeft waarschijnlijk te maken met afrondingsverschillen. 

Onderdruk bunkers 

De afzuiging van de ontvangstbunkers bedraagt 20.000 m3/h. De luchtstroom wordt ingevoerd bij de 

intrede van de biologische wasser. In het geurrapport is dit debiet opgeteld bij de 721.000 m3/h 

uittredende lucht afkomstig van het droogproces. Er is geen verschil op dit onderdeel in de 

verschillende rapportages.  

Afzuiging gereed product 

Het luchtdebiet behorend bij dit procesonderdeel is lopende het vergunningenproces aangepast van 

20.000 m3/h naar 30.000 m3/h als gevolg van gewijzigde inzichten en gesprekken met potentiële 

leveranciers. In het geurrapport is gerekend met een debiet van 30.000 m3/h. Deze waarde is 

leidend. 

Koeling organische mestkorrels 

Het luchtdebiet behorend bij dit procesonderdeel is lopende het vergunningenproces aangepast van 

40.000 m3/h naar 16.000 m3/h als gevolg van gewijzigde inzichten. De laatste waarde is gehanteerd 

in het geurrapport en is leidend. 

 

Het geconstateerde verschil in de gesommeerde luchtdebieten zoals weergegeven in tabel 2 

bedraagt 19.000 m3/h, ofwel 2,4% ten opzichte van het totale debiet waarmee is gerekend in het 

geurrapport. Het geuronderzoek bevat de meest recente gegevens en is het leidende document.  
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2. Geurconcentratie 
 

 

Uitwerking Biomineralen 

 

2.1 Gevraagde onderbouwing 
 

Tauw constateert dat een verschil tussen Biomineralen en de gekozen referentie in het geurrapport 

is dat bij Biomineralen minder lucht per ton te drogen product wordt gebruikt dan bij de referentie. 

Gelet op dit verschil is het de vraag of Biomineralen mag uitgaan van dezelfde geurconcentratie na 

de luchtbehandeling als gemeten is bij de referentie. Wanneer wordt aangenomen dat tijdens het 

droogproces per ton mest een gegeven hoeveelheid geur vrijkomt, leidt een lagere hoeveelheid lucht 

per ton tot hogere geurconcentraties bij de intrede van het luchtbehandelingsproces. Een hogere 

geurconcentratie bij intrede van het luchtbehandelingsproces kan mogelijk leiden tot een hogere 

geurconcentratie aan de uittrede zijde van de luchtbehandeling. Tauw adviseert Biomineralen te 

onderbouwen waarom ondanks het verschil in luchtdebiet per eenheid te drogen mest tussen de 

situatie bij Biomineralen en de referentie, de gekozen uitgangspunten in het geurrapport valide zijn. 

 

2.2 Voorgestelde benadering geuremissie Tauw 
 

In de onderstaande tabel is de vergelijking weergegeven tussen de gehanteerde luchtdebieten bij 

Biomineralen en referentie locatie Rijnen en is de doorrekening weergegeven van het benodigde 

geurverwijderingsrendement voor Biomineralen voor de aanname dat de geurvracht per eenheid 

mest die vrijkomt bij droging van mest in beide gevallen gelijk is.  

  

Advies 4.4 Tauw. Het feit dat er wezenlijke verschillen zijn in de verhoudingen tussen de 

capaciteit en het debiet bij referentie Rijnen en Biomineralen vraagt naar de mening van Tauw 

om een nadere toelichting en onderbouwing van de gehanteerde geuremissie. Geadviseerd 

wordt daarbij rekening te houden met de opmerkingen van Tauw over ‘capaciteit versus debiet’. 

Geadviseerd wordt inzicht te geven in het minimale geurrendement van de luchtbehandeling. 
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Tabel 3.  Berekening geurvrachten en benodigd geurrendement van de luchtbehandeling van 

Biomineralen wanneer wordt uitgegaan van de geurvracht per eenheid te drogen mest van de 

referentie locatie Rijnen.  

Onderdeel Eenheid Rijnen Biomineralen 

Capaciteit droging mest kg/h 742 17.857 

Luchtdebiet (standaard condities) m3/h 166.600 753.582 

Verhouding lucht/mest m3/kg 225 42 

Gemeten geurconcentratie ingaand (Rijnen) ouE/m3 793 
 

Ingaande geurvracht (Rijnen) M ouE /h 132 
 

Ingaande geurvracht per ton mest (Rijnen) M ouE /ton 178 
 

Stel geurvracht per ton bij Biomineralen gelijk aan Rijnen M ouE /ton 
 

178 

Dan: berekende geurvracht intrede Biomineralen M ouE /h 
 

3.179 

Dan: berekende geurconcentratie intrede Biomineralen ouE /m3 
 

4.219 

Gemeten geurconcentratie uittrede (Rijen) ouE /m3 311 
 

Gehanteerde geurconcentratie Biomineralen x correctiefactor 
2 voor onzekerheidsmarge 

ouE /m3 
 

622 

Geurvracht uittrede M ouE /h 52 469 

Berekende geurrendement Rijnen % 61 
 

Te realiseren geurrendement Biomineralen % 
 

85 

 

Uit tabel 3 kan worden opgemaakt dat Biomineralen circa 5 keer minder lucht gebruikt per eenheid 

mest dan het geval is bij referentie Rijnen. In de referentiesituatie bedraagt de geurvracht bij intrede 

van de luchtbehandeling 178 M ouE/ton mest. Indien wordt uitgegaan van een zelfde geurvracht per 

ton product bij Biomineralen, dient de luchtbehandeling van Biomineralen een geurrendement te 

realiseren van 85% om de geurconcentratie van 622 ouE/m3 te realiseren, waarmee is gerekend in 

het geurrapport van de vergunning. Verderop in deze notitie wordt ingegaan op de onderbouwing 

van het geurrendement. 

 

2.3 Toegepaste correctiefactor 
 

Het uitgangspunt dat de geurvracht per ton te drogen product voor beide situaties gelijk is (tabel 3), 

gaat voorbij aan de invloed van het luchtdebiet (verversing) op het vrijkomen van geur uit de mest. 

Naarmate tijdens het drogen per eenheid product meer lucht wordt gebruikt, bevordert dit de 

emissie van geurcomponenten. Omdat Biomineralen minder lucht gebruikt per eenheid te drogen 

mest ten opzichte van de referentie is het gelijkstellen van de emissie per ton ingaand product op dit 

punt ongunstig voor de situatie bij Biomineralen.  

Anderzijds dient te worden opgemerkt dat er ook andere verschillen zijn aan te geven tussen de 

situatie bij referentie Rijnen en Biomineralen. In beide gevallen gaat het om droging van dikke fractie 

varkensmest met behulp van een banddroogsysteem, waarbij in beide situaties de lucht wordt 

behandeld met behulp van een chemische en biologische luchtbehandelingsstap. Verschillen zijn dat 

Biomineralen een derde luchtbehandelingstap in het proces heeft voorgeschakeld (waterwasser), dat 

in de situatie van Rijnen de dikke fractie afkomstig is uit een vergistingsinstallatie en dat de 
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biologische luchtbehandeling in het geval van Rijnen een biobed betreft en bij Biomineralen een 

biologische wasser. 

Er is geen enkele referentie te vinden die 100% overeenkomt met Biomineralen. Om die reden wordt 

in het geurrapport van de vergunning de geurconcentratie van de uittredende lucht verhoogd met 

een factor 2. Op deze wijze wordt gecorrigeerd voor onzekerheden die voortvloeien uit verschillen 

tussen de gekozen referentie en feitelijke situatie bij Biomineralen. Volgens Tauw is de 

correctiefactor op correcte wijze toegepast. 

 

2.4 Metingen Rijnen 
 

In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven van de geurmetingen die bij referentie Rijnen hebben 

plaatsgevonden3. 

Tabel 4. Resultaten geurmetingen Rijnen3. 

Meting Eenheid 1 2 3 

Geurconcentratie intrede ouE /m3 1233 875 463 

Geurconcentratie uittrede ouE /m3 315 313 304 

Rendement 
 

74,5% 64,2% 34,3% 

 

De geuremissie bij referentie Rijnen is vastgesteld op basis van 3 afzonderlijke metingen. Uit 

bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat een sterke variatie in geurconcentratie is gemeten 

aan de intrede zijde van de luchtbehandeling. Meting 1 laat aan de intrede zijde een 266% hogere 

concentratie zien ten opzichte van meting 3, ofwel een toename van 166%. De concentratie aan de 

uittrede zijde van de luchtbehandeling verschilt bij de drie metingen echter slechts marginaal. De 

geurconcentratie aan de uittrede zijde is bij meting 1 slechts 3,6% hoger ten opzicht van meting 3, 

terwijl bij meting 1 de ingaande geurconcentratie 166% hoger is dan bij meting 3. De toename van de 

concentratie aan de uittrede zijde is dermate klein dat deze verondersteld wordt binnen de 

foutenmarge van de meting te vallen. 

Aangezien het aanbod van verschillende geurconcentraties aan de luchtbehandeling van Rijnen 

slechts een marginaal effect heeft op de geurconcentratie na de luchtbehandeling, is het 

vastgestelde geurrendement van de luchtbehandeling hoger bij hogere geurconcentraties aan de 

intrede zijde van de luchtbehandeling.  

Volgens het rapport: “Handreiking luchtemissiebeperkende technieken” van Infomil4 heeft een 

biologische wasser een eigen geur van 100 – 150 ouE/m3 en een geurverwijderingsrendement van 70-

80%. Dit betekent dat als de ongereinigde geurstroom een geurconcentratie heeft kleiner dan 333 - 

750 ouE/m3, de eigen geur van het biofilter het geurverwijderingsrendement bepaalt.  

                                                           
3 ProMonitoring, Rapportage betreffende ammoniak- en geurrendementsmetingen aan een gaswasser bij Rijnen te 

Oirschot, rapport r011041e, 23 juni 2014. 
4 SenterNovem/Infomil, Handreiking luchtemissiebeperkende technieken, Versie 3, 15 april 2009. 
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Dit wordt eveneens bevestigd door onderzoek van de WUR5.  Ook Witteveen en Bos6 geeft aan in 

haar notitie Beoordeling geuronderzoek en geurvoorschriften Biomineralen, dat bij de geurmetingen 

van de uitgaande lucht bij referentie Rijnen mogelijk de restgeur van het biofilter zelf is vastgelegd.  

Omdat bij aanbod van geurconcentraties aan de luchtbehandeling die relatief gezien niet veel hoger 

zijn dan de eigen geur van het biofilter (meting 2 en 3, tabel 4) is het vastgestelde gemiddelde 

geurrendement bij Rijnen relatief laag. 

Volgens tabel 3 bedraagt de berekende ingaande geurconcentratie bij Biomineralen 4.219 ouE/m3 , 

wanneer wordt uitgegaan van dezelfde geurvracht per eenheid te drogen product als bij de 

referentie en het lagere luchtdebiet per ton te drogen product van Biomineralen. Deze 

geurconcentratie is aanzienlijk hoger dan de gemeten maximale geurconcentratie bij intrede van de 

luchtbehandeling bij Rijnen (1.233 ouE/m3, meting 1). Of en in hoeverre bij een ingangsconcentratie 

van 4.219 ouE/m3 de geurconcentratie aan de uittrede zijde van de luchtbehandeling nog steeds op 

het niveau van gemiddeld 311 ouE/m3 uitkomt (zoals onder wisselend aanbod bij Rijnen het geval 

was) is onzeker. Op basis van de metingen bij Rijnen blijkt dat de uittrede geurconcentratie niet of in 

slechts zeer beperkte mate opschaalt met de opschaling van de intrede geurconcentratie. Derhalve is 

het te verwachten dat bij de hogere geurconcentratie bij intrede van de luchtbehandeling het 

geurverwijderingsrendement bij Biomineralen hoger ligt dan het maximaal gemeten rendement van 

74,5% gemeten bij de referentie. 

Indien ook bij de hogere geurconcentratie aan de intrede zijde van het luchtbehandelingsproces van 

Biomineralen de geurconcentratie in de orde grootte van 311 ouE/m3 wordt teruggebracht, zou het 

geurrendement van de luchtbehandeling van Biomineralen uit moeten komen op 92,6%. Omdat 

onbekend is of en in hoeverre bij een ingangsconcentratie van 4.219 ouE/m3 de geurconcentratie aan 

de uittrede zijde van de luchtbehandeling nog steeds op het niveau van gemiddeld 311 ouE/m3 

uitkomt, hanteert Biomineralen een correctiefactor 2 op de uittredende geurconcentratie. 

In het geurrapport is derhalve uitgegaan van een geurconcentratie van 622 ouE/m3. Deze 

eindconcentratie wordt gerealiseerd bij een geurrendement van de luchtbehandeling van 85%. Deze 

waarde ligt in de bandbreedte tussen het gemeten rendement bij Rijnen bij de hoogste 

geurconcentratie aan de intrede zijde (74,5%) en het theoretische rendement van 92,6%, wanneer 

de eindconcentratie van 311 ouE/m3 ook bij intrede concentratie van Biomineralen gehaald wordt. 

 

2.5 Nadere onderbouwing geurrendement 
 

Vergelijking met referentie locatie 

In de voorgaande paragraaf is aangegeven dat bij hogere ingaande geurconcentraties het rendement 

van de luchtbehandeling toeneemt. Om deze reden verwacht Biomineralen dat het rendement bij 

Biomineralen hoger zal zijn dan bij de referentie locatie. Er is nog een reden waarom Biomineralen 

een hoger geurrendement verwacht. 

                                                           
5 WUR, Biologische filter voor verwijdering van methaan uit lucht van stallen en mestopslagen, oktober 2003, pagina 27. 
6 Witteveen+Bos, Beoordeling  geuronderzoek en geurvoorschriften Biomineralen Roosendaal, 9 december 2016. 
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Bij Rijnen wordt de uittredende lucht in 2 stappen behandeld. De lucht wordt gereinigd met behulp 

van achtereenvolgens een zure (chemische) wassing en een biobed. Bij Biomineralen wordt de 

uittredende lucht in 3 stappen behandeld. De lucht bij Biomineralen wordt gereinigd via een 

waterwassing, een chemische wassing en ten slotte een biologische wassing. 

Het primaire doel van de waterwassing is om stof af te vangen. Dit waarborgt de bedrijfszekerheid 

van de navolgende luchtbehandelingsstappen. De stofwasser draagt echter eveneens bij aan het 

geurverwijderingsrendement. Het waswater neemt stoffen op uit de luchtfase. Met name de goed in 

water oplosbare geurcomponenten, zoals bijvoorbeeld ammoniak, worden in deze eerste wassing 

voor een deel uit de lucht verwijderd. De afgevangen componenten gaan via de spuiwaterstroom 

naar de waterzuiveringsinstallatie en worden daar afgebroken. 

De tweede stap, de zure wassing, komt overeen met de behandeling bij Rijnen. Het wassen van de 

lucht met een zwavelzure oplossing is een bewezen techniek voor het verwijderen van ammoniak. 

Zeer hoge rendementen zijn haalbaar zoals onder meer kan worden opgemaakt uit het meetrapport 

van het bedrijf Rijnen7. 

De derde stap betreft bij zowel Rijnen als Biomineralen een biologische behandeling van de lucht. De 

biologische (na)behandeling wordt gebruikelijk ingezet voor het verwijderen van vluchtige 

organische geurcomponenten. Rijnen past een biobed toe. Biomineralen heeft gekozen voor de 

biowasser, vanwege de lagere drukval (lees: energieverbruik) en de beperktere ruimtebehoefte (er 

zijn grotere pakkethoogten mogelijk). In beide technieken worden de ingevangen geurcomponenten 

door bacteriën afgebroken. In die zin wordt in beide situaties een biologische stap toegepast voor 

het verwijderen van geurcomponenten.  

Vanwege de luchtbehandeling in drie stappen door Biomineralen ten opzichte van de 2 stappen bij 

referentie Rijnen gaat Biomineralen uit van een hoger geurverwijderingsrendement dan bij de 

referentie.  

Kengetallen geurrendementen  

Wanneer wordt gezocht naar indicaties van haalbare geurrendementen van 

luchtbehandelingsprocessen, kan onder meer gebruik worden gemaakt van BBT informatie van 

Infomil8. Hierin zijn verschillende luchtreinigingstechnieken beschreven met de te verwachten 

rendementen. Voor een waterwasser en een chemische wasser is geen geurreductie vermeld, omdat 

deze geënt zijn op stof en ammoniakfiltering en de geurreductie een bijeffect is. Voor een biologische 

wasser geeft Infomil een geurrendement aan van 70 – 80% .  

Meer specifieke informatie is te vinden in onderzoeken van de Wageningen Universiteit naar 

luchtbehandelingstechnieken in de veehouderij.  De onderzoeken9 van WUR en RIVM hebben 

                                                           
7 ProMonitoring, Rapportage betreffende ammoniak- en geurrendementsmetingen aan mestdrooginstallatie met 

nageschakelde gaswasser bij Rijnen te Oirschot, 26 juni 2014. 
8 http://www.infomil.nl/milieumaatregelen/onderwerpen/emissiebeperking/  
9 WUR, opties voor reductie van fijn stof emissie uit de veehouderij, Rapport 289, december 2004. 

WUR, Voorkomen van verspreiding van ziektekiemen en milieu-emissies via luchtreiniging, Rapport 059, februari 2004 

WUR, Toepassing van luchtbehandelingstechnieken binnen de intensieve veehouderij. Fase 1: Techniek en kosten. Rapport 

029 

http://www.infomil.nl/milieumaatregelen/onderwerpen/emissiebeperking/
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uitgewezen dat een biologische wasser een geurrendement van minimaal 70% heeft, de chemische 

wasser 30% en de waterwasser 25%.  

Aanwijzingen voor het haalbare rendement van gecombineerde luchtbehandelingsstappen worden 

gevonden in de Regeling geurhinder en veehouderij. Voor gecombineerde tweetraps-luchtwassers 

ligt het geurrendement aldus de regeling tussen 75 en 85% reductie10. In het 

luchtbehandelingsproces van Biomineralen worden 3 wasstappen toegepast.  

Biomineralen verwacht daarom het haalbare rendement van 85% van een gecombineerde tweetraps 

luchtbehandeling tenminste te kunnen realiseren. 

Minimaal benodigde geurrendement 

Op basis van de berekening in het geurrapport van Biomineralen van de geurbelasting op de locaties 

nabij de inrichting stelt Tauw vast dat er een factor 2 ruimte is tussen de berekende geurbelasting en 

de richtwaarde volgens het geurbeleid van de provincie Noord Brabant.  

Dit betekent dat wanneer de geurconcentratie na de luchtbehandeling van Biomineralen 2x zo hoog 

zou zijn dan de concentratie waarmee in het geurrapport is gerekend, nog steeds wordt voldaan aan 

de richtwaarde voor geurbelasting. 

Ofwel, wanneer de gecorrigeerde geurconcentratie na de luchtbehandeling niet 622 maar 1.244 

ouE/m3  bedraagt, wordt nog steeds voldaan aan de richtwaarde. Bij een ingaande concentratie van 

4.219 ouE/m3  bedraagt het minimale benodigde rendement van de luchtbehandeling dus 70,5%.  

Zoals uit de voorgaande paragraaf kan worden opgemaakt mag dit rendement reeds worden 

verwacht bij toepassing van enkel een biologische luchtwassing.  

  

                                                           
10 Staatscourant nr. 49498, Regeling geurhinder en veehouderij, 21 september 2016. 
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3. Hedonische waarde 
 

 

Uitwerking Biomineralen 

De geurconcentratie bij een hedonische waarde -1 van de geur (verder aangeduid met de hedonische 

waarde) na reiniging in de luchtbehandeling van Biomineralen bestaande uit een waterwasser, een 

zure wasser en een biologische wasser is in deze configuratie niet eerder gemeten. Er zijn wel 

metingen van vergelijkbare processen bekend. In het geurrapport is aangesloten bij metingen bij de 

biofosfaatinstallatie bij Rendac in Son. Bij deze installatie is een hedonische waarde gemeten van 1,8 

ouE/m3
 en deze waarde is aangehouden voor Biomineralen. 

TAUW merkt op dat hierbij sprake was van een proefinstallatie en bovendien van een natte wasser, 

en niet van een biologische wasser. Dit commentaar is terecht. Een nadere onderbouwing van de 

hedonische waarde van de gereinigde geuremissie van Biomineralen is op zijn plaats. Deze 

onderbouwing is in de onderstaande alinea’s weergegeven. 

PRA Odournet heeft in 2014 metingen11 uitgevoerd aan een biologische wasser bij het bedrijf Ashorst 

BV in Horst aan de Maas. Bij dit bedrijf wordt varkensmest, tezamen met covergistingsproducten 

vergist en het gevormde biogas wordt in drie WKK-installaties verbrand en omgezet in energie. De 

lucht afkomstig van de digestaatdroger, de menging en hygiënisatie-unit en de mestkelders, wordt 

over een biologische wasser geleid. Bij de metingen van PRA Odournet is een geurconcentratie met 

een hedonische waarde van H=-1 gemeten van 2,8 ouE/m3.  Bij controlemetingen12 in opdracht van 

het bevoegde gezag heeft Buro Blauw een waarde voor H=-1 gemeten van 1,6 ouE/m3. Hierbij wordt 

opgemerkt dat bij metingen van Buro Blauw duidelijk sprake was van een storingssituatie, waarbij de 

geurconcentratie in de gereinigde afgassen een factor 10 hoger was dan bij de metingen van PRA-

Odournet. 

  

                                                           
11 PRA Odournet bv. Geuronderzoek biogasinstallatie te Horst aan de Maas. ASBV14A3, december 2014 
12 Buro Blauw. Geuremissie onderzoek mestverwerkingsinstallatie bij Ashorst in Horst. Rapport nr. BL2015.7653.01-V03, 

oktober 2015 

Advies 4.5 Tauw. Er wordt geen inhoudelijke onderbouwing gegeven in de aanvraag dat de aard 

van de geëmitteerde geur alleen wordt bepaald door de ‘eigen geur’ van de biowasser. 

Geadviseerd wordt dit nader te onderbouwen. Er is voorts geen hedonische waarde bepaald bij 

een biowasser. De gehanteerde meting in de aanvraag is gebaseerd op een waterwasser. Er 

wordt geadviseerd een nadere onderbouwing van de gehanteerde hedonische waarde op te 

stellen, eventueel gebaseerd op een eigen proefopstelling met droging van dikke fractie van 

gescheiden mest. 
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Uit deze metingen wordt geconcludeerd dat bij normale bedrijfssituaties er achter een biologische 

wasser van een mestverwerkingsinstallatie een geurconcentratie met een hedonische waarde H=-1 

te verwachten is van ruim 2 ouE/m3. Alleen in storingssituaties is een lagere waarde te verwachten, 

maar ook die ligt dicht bij de voor Biomineralen gehanteerde waarde van 1,8 ouE/m3.  

In een recent StAB-advies wordt ingegaan op de te verwachten waarde van de hedonische waarde 

van mestverwerkingsinstallaties 13. In dit geval handelt het om de hedonische waarde van de geur 

van een kippenmestverbrandingsinstallatie. Het bevoegde gezag is in deze situatie van mening dat de 

hedonische waarde van de geur van mestverbranding onbekend is en dat op grond van het 

geurbeleid van de provincie Noord Brabant een waarde van 0,5 ouE/m3 gehanteerd moet worden.  

StAB is het niet eens met deze conclusie. StAB concludeert dat op grond van diverse onderzoeken 

naar de hedonische waarde van mestverwerkingsinstallaties, de hedonische waarde moet liggen in 

de range van 2,0 en 3,4 ouE/m3.  

Uit diverse geïnventariseerde onderzoeken komt Buro Blauw tot dezelfde conclusie. De resultaten 

van deze onderzoeken zijn samengevat in de onderstaande tabel 5. 

 

Tabel 5.  Resultaten hedonische analyses bij diverse mestverwerkende activiteiten. 

Jaartal Gemeten bron Concentratie bij H=-1 

200814 Opslag vloeibare mest in mestbassin 3,7 

2013 15 Opslag ruwe mest in mestbassin 1,8 

200316  Monster van verse mengmest 2,4 

2003 10 Monster van vergiste mest 2,3 

2003 10 Monster van oude mest 2,0 

201317 Drogen van digestaat, uitgaande lucht 

gaswasser 
2,0 

201018 Uitgaande lucht biofilter mestverwerkend bedrijf 2,5 

 

Aangezien de hedonische waarden van de verschillende onderdelen (mest, mestdroging, reiniging 

met een biofilter) niet veel uiteenlopen, wordt voorgesteld om het gemiddelde van deze 

meetresultaten te gebruiken, namelijk 2,4 ouE/m3 voor H=-1. 

Uit het voorgaande wordt geconcludeerd dat diverse metingen aan mestverwerkinginstallaties – met 

en zonder biologische reinigingsinstallaties – een hedonische waarde voor H=-1 vastgesteld is in de 

                                                           
13 StAB kenmerk SHE 16 / 3463 WABOM 35, d.d. 20-2-2017. 
14 J. Löwer. Geuronderzoek bij een mestbassin te Annerveensche Kanaal. Wageningen : Buro Blauw B.V., 2008. 
BL2008.4262.01. 
15 E. Verhaaf. Geuronderzoek aan open mestbassins in Middelharnis. Wageningen : Buro Blauw B.V., 2013. BL2013.6217.01-
V01. 
16 Witteveen+Bos. Onderzoek naar de geuremissie bij (gebruik van) vergiste mest en onvergiste mest. Deventer : 
Witteveen+Bos, 2003. 2021-02-22-03-004. 
17 E.Verhaaf. Geuronderzoek aan platendrogers Dorset. Wageningen : Buro Blauw B.V., 2013. BL2013.6548.01 
18 F. de Bree. Geuronderzoek Biovergistingsinstallatie BMEC Heeten. Wageningen : Buro Blauw B.V., 2010. BL2010.5431.01. 
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range van 2-2,5 ouE/m3
, met een gemiddelde waarde van 2,4 ouE/m3. Dit komt overeen met de range 

van hedonische waarden gerapporteerd door StAB. 

Bij Biomineralen wordt varkensmest gedroogd en gepelletteerd. Voor het drogen van mest is na de 

biologische  gaswasinstallatie een hedonische waarde gehanteerd van 1,8 ouEm3. Voor het pelleteren 

van mest is gerekend met de default waard van 0,5 ouE/m3. Deze waarden zijn lager dan de bij een 

vergelijkbare situatie onder normale bedrijfsomstandigheden door PRA Odournet gemeten waarde 

van 2,8 ouE/m3 en lager dan de range van waarden gemeten bij mestopslag en -

verwerkingsinstallaties (gemiddeld 2,4 ouE/m3). De gehanteerde waarden zijn ook lager dan de door 

StAB aanbevolen waarde voor mestverwerking van  2-3,4 ouE/m3
. Hieruit kan geconcludeerd worden 

dat bij Biomineralen – voor wat betreft de hedonische waarde voor geur – gerekend is met worst 

case waarden. 
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4. Geurrendement 
 

 

Uitwerking Biomineralen 

De onderbouwing van het geurrendement is in paragraaf 2.5 ‘Nadere onderbouwing geurrendement’ 

behandeld.  

In aanvulling op hetgeen in paragraaf 2.5 is gesteld, dient te worden vermeld dat niet het rendement 

van de luchtbehandeling bepalend is voor de geurbelasting, maar de feitelijke geuremissie die 

resteert na het luchtbehandelingsproces van Biomineralen.  

Het is weinig zinvol om een minimaal rendement op te nemen in de vergunningvoorschriften. Bij 

aanbod van lage geurconcentraties aan de luchtbehandelingsstraat zal het rendement van de 

behandeling lager liggen dan bij hogere concentraties, maar kan evengoed worden voldaan de 

geurimmissienorm (belasting).  

Andersom geeft een hoog verwijderingsrendement niet de garantie dat voldaan wordt aan de 

geurimmissie richtwaarde.  

Wanneer blijkt dat de ingaande geurstroom uit de installatie fluctueert is voor Biomineralen de 

immissie bepalend en niet het rendement van de luchtreinigingsinstallatie. Biomineralen moet  

borgen dat de emissie beneden het vooraf gestelde maximum blijft. 

 

5. Verspreiding en blootstelling 
 

 

Uitwerking Biomineralen 

In het geurrapport van Biomineralen is de gemeten geurconcentratie van 311 ouE/m3 bij referentie 

Rijnen als uitgangspunt gekozen. Op deze geurconcentratie is een correctiefactor 2 toegepast om te 

corrigeren voor verschillen tussen de referentie Rijnen en Biomineralen. Er is in het geurrapport dus 

gerekend met een geurconcentratie van 622 ouE/m3 . 

Deze geurconcentratie leidt voor de situatie bij Biomineralen tot een hedonisch gewogen 

geurbelasting die op het meest kritische geurgevoelige object een factor 2 lager is dat de 

Advies 4.8 Tauw. Geadviseerd wordt inzicht te geven in het minimale geurrendement van de 

luchtbehandeling. 

Advies 4.9 Tauw. Het blijkt op dit moment onvoldoende duidelijk hoe groot de geuremissie en de 

onzekerheid is. Een nadere onderbouwing is nodig. 
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richtwaarde. Voor de overige geurgevoelige objecten ligt de hedonische gewogen geurbelasting 

meer dan een factor 2 onder de richtlijn. 

Tauw constateert dan ook dat ruim voldaan wordt aan de normstelling voor de geurbelasting. Bij de 

bedrijfswoningen aan de Kuisel 25 en 27 waar de immissie het hoogst is, bedraagt de hedonisch 

gewogen geurbelasting 0,5 ouE/m3, bij een richtwaarde van 1,0 ouE/m3.  

Zoals beschreven in paragraaf 2.5 mag de geurconcentratie na de luchtbehandeling van Biomineralen 

toenemen tot 1.244 ouE/m3 (hetgeen resulteert in een uittredende geurvracht 954 MouE/h) en dan 

wordt nog steeds voldaan de richtwaarde voor de hedonisch gewogen geurbelasting. Deze uitgaande 

geurconcentratie is een factor 4 hoger dan de gemeten waarde bij referentie Rijnen. 

Uitgaande van de door Tauw voorgestelde berekeningssystematiek zoals gehanteerd in tabel 3, 

wordt de uittredende geurconcentratie van 1.244 ouE/m3 bereikt bij een geurrendement van de 

luchtbehandeling van 70%. Diverse bronnen 8,9,10 geven aan dat een dergelijk rendement reeds 

verwacht mag worden bij een enkelvoudige luchtbehandeling met een biowasser. De 

luchtbehandeling Biomineralen bestaat uit 3 opeenvolgende stappen waarbij de laatste stap een 

biowasser betreft. 

Hierbij dient tevens te worden opgemerkt dat: 

- Biomineralen voor de berekening van de hedonisch gewogen geurbelasting een worst case 

hedonische waarde heeft gehanteerd. 

- Het uitgangspunt om voor de berekening van het geurrendement uit te gaan van een 

ingaande geurvracht per ton te drogen product, eveneens een worst case benadering is voor 

de situatie van lage luchtdebieten per ton te drogen product zoals bij Biomineralen het geval 

is.  
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6. Verdergaande geurmaatregelen 
 

 

Uitwerking Biomineralen 

In het kader van de MER procedure is Biomineralen door de commissie-mer gevraagd om aan te 

geven welke maatregelen toepasbaar zijn om bij tegenvallende geurreductie alsnog te voldoen aan 

de richtwaarde voor de hedonisch gewogen geurbelasting van omliggende gevoelige objecten. 

Biomineralen heeft een verkennende studie uitgevoerd19 naar de effecten van uittredende 

geurconcentratie, schoorsteenhoogte, luchtsnelheid van de uittredende lucht, temperatuur en 

hedonische waarde op de hedonisch gewogen geurbelasting.  De uitgangspunten van de studie 

wijken enigszins af van de uitgangspunten van het geurrapport. De resultaten zijn daarom 

richtinggevend. Tabel 6 toont een overzicht van de doorgerekende variabelen. 

 

Tabel 6. Doorgerekende variabelen verkennend onderzoek Geurbelasting bij alternatieve 

uitgangspunten Biomineralen19. 

Variabele Eenheid Waarden 

Geurconcentratie  ouE/m3 300, 750, 1000, 1.500 

Schoorsteenhoogte m 30, 40, 50, 60, 70 

Luchtsnelheid m/s 10, 12, 14, 16, 18 

Uittrede temperatuur ₒC 35, 45 

Hedonische waarde H = -1 ouE/m3 0,5, 1, 1,8 

 

Uit de studie is naar voren gekomen dat bij een schoorsteenhoogte van 40 m en luchtsnelheid van 10 

m/s, bij een geurconcentratie van 1.500 ouE/m3 nog steeds kan worden voldaan aan de richtwaarde 

voor de hedonisch gewogen geurbelasting van 1,0 ouE/m3. Voorts is hierbij uitgegaan van een 

uittrede temperatuur van 35 °C en de voor Biomineralen geldende waarden van de hedonische 

waarde van 1,8 ouE/m3.  

Om voldoende zekerheid te hebben om ten alle tijden te kunnen voldoen aan de richtwaarde voor de 

hedonisch gewogen geurbelasting heeft Biomineralen gekozen om een schoorsteen van 40 te 

bouwen en een luchtsnelheid van 18 m/s te hanteren. Deze uitgangspunten zijn gehanteerd in het 

geurrapport. 

Ook zijn de effecten van hedonische waarden van 0,5 en 1 doorgerekend. Bij een hedonische waarde 

van 0,5 kan echter nog steeds worden voldaan aan de richtwaarde voor de geurbelasting bij een 

geurconcentratie van 1.500 ouE/m3 wanneer hogere schoorsteenhoogten (40-70 m) worden 

                                                           
19 Buro Blauw, Geurbelasting bij alternatieve uitgangspunten Biomineralen, BL2016.8090.01-V01, 25 juli 2016. 

Advies 4.10 Tauw. Een onderbouwing dat met de genoemde procesaanpassingen significante 

aanvullende effecten zullen optreden ontbreekt. De relatie ten aanzien rendement 

geurrendement dient te worden meegenomen. 
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gehanteerd in combinatie met luchtsnelheden van 10-14 m/s. Zoals is toegelicht in paragraaf 3 zijn 

deze hedonische waarden niet realistisch voor Biomineralen. 

Maatregelen achter de hand 

Biomineralen heeft ten behoeve van de MER procedure procesmaatregelen aangegeven20 die 

genomen kunnen worden om het geurrendement van de luchtbehandeling te verbeteren. Het is niet 

mogelijk om de effecten van maatregelen op het geurrendement op voorhand te kwantificeren. Het 

effect is sterk afhankelijk van de feitelijke situatie op het moment van de eventuele ingreep of 

bijsturing. Onderstaand staan de procesmaatregelen vermeld die het geurrendement van de 

luchtbehandeling kunnen verbeteren en zijn opgenomen in de beantwoording van de vragen van de 

Commissie mer aan Biomineralen 20. 

 

a. Verhogen van de spuidebieten de stofwasser en/of de biowasser. Hiermee worden 

de concentraties geurcomponenten in het waswater van de wassecties verlaagd en 

kan een grotere vracht van geurcomponenten met het waswater worden afgevoerd 

naar de waterzuivering. 

b. Hanteren van een lagere pH in de chemische wasser indien te veel ammoniak wordt 

uitgestoten. Ammoniak is een geurcomponent. Verhoging van het 

verwijderingsrendement draagt bij aan een verbetering van het geurrendement.  

c. Doseren van zuur in de stofwasser, zodat een groter aandeel ammoniak reeds bij de 

stofwassing wordt afgevangen. 

d. Plaatsing van een doekfilter om stof af te vangen voor de stofwasser, waardoor 

minder stof in het waswater terecht komt en de concentraties geurcomponenten in 

het waswater afnemen.  

e. Doseren van een oxidatie middel, zodat organische geurcomponenten worden 

geoxideerd. 

f. Zuurdosering op de stofwasser voor afvang van stof en ammoniak en loogdosering 

op de chemische wasser. Deze optie kan soelaas bieden wanneer met name zure 

geurcomponenten hinder veroorzaken. 

Andere meer ingrijpende opties zijn: 

1. Maskeren van de geur met etherische oliën. Deze techniek wordt onder meer in de 
afvalbranche en bij bestrijding van rioolgeuren toegepast. Bij grote luchtvolumes zoals bij 
Biomineralen is deze optie zeer kostbaar. 

2. Herverwarmen van de uittredende luchtstroom na de luchtbehandeling. Een hogere 
luchttemperatuur zorgt voor een grotere stijgsnelheid van de lucht, hetgeen een positief 
effect heeft op het verspreidingsmodel. 

3. Een additionele luchtzuiveringsstap toevoegen. Op basis van het type geurstof dat zorgt voor 
overschrijding van de normen dient als dan te worden bezien welk type behandeling 
uitkomst kan bieden in combinatie met de mogelijkheden van de plant 

                                                           
20 Biomineralen, 2017, Oprichting Biomineralenfabriek in Roosendaal, Beantwoording aanvullende vragen van de 

Commissie voor de milieueffecthrapportage naar aanleiding van het toetsingsadvies van 22 december 2016. 
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7. Stikstofdepositie 
 

 

Uitwerking Biomineralen. 

De AERIUS berekeningen zijn geactualiseerd door Biomineralen. Het geactualiseerde rapport is 

separaat verstuurd naar de gemeente Roosendaal. 

Uit de geactualiseerde berekening blijkt dat de stikstof depositie praktisch gelijk blijft ten opzichte 

van de eerdere berekeningen. 

  

Advies Tauw. Er dient een actualisatie van de AERIUS berekening plaats te vinden. 
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Conclusies 
 

1. Uitgaande van dezelfde geurvracht voor Biomineralen per ton te drogen mest als bij de 

referentiesituatie, dient het geurrendement van de luchtbehandeling van Biomineralen 85% 

te bedragen. 

2. Dit rendement is haalbaar op basis extrapolatie van meetgegevens van de referentie en op 

basis van referentiecijfers van Infomil en WUR van de individuele en gecombineerde 

luchtbehandelingsstappen.  

3. Bij een geurrendement van 85% ligt de blootstelling (geurbelasting) ten minste een factor 2 

beneden de richtwaarde. Dit betekent dat wanneer de geurconcentratie van 622 ouE/m3 

waarmee is gerekend in het geurrapport van Biomineralen, toeneemt naar 1.244 ouE/m3 nog 

steeds voldaan wordt aan de immissienorm.  

4. Deze marge impliceert dat bij een geurrendement van 70% Biomineralen nog steeds voldoet 

aan de immissierichtlijn. Dit geurrendement is volgens diverse bronnen reeds haalbaar bij 

toepassing een enkelvoudige luchtbehandeling met een biowasser.  

5. De hedonische waarde H = -1 van 1,8 ouE/m3 die door Biomineralen is gehanteerd in het 

geurrapport is een worst case benadering. De waarde is lager dan PRA Odournet heeft 

vastgesteld voor een vergelijkbare situatie (2,8 ouE/m3), lager dan de gemiddelde waarden bij 

mestopslagen en mestverwerkingsinstallaties (2,4 ouE/m3) en lager dan de door StAB 

aanbevolen waarde voor mestverwerking (2-3,4 ouE/m3). Uitgaan van een lagere hedonische 

waarde dan nu reeds door Biomineralen wordt gehanteerd is niet realistisch.  

6. De doorrekening van de invloed van de variabelen schoorsteenhoogte en luchtsnelheid toont 

aan dat Biomineralen bij de gekozen opzet zelfs kan voldoen aan de richtwaarde voor de 

hedonisch gewogen geurbelasting van 1,0 ouE/m3, wanneer de uittredende geurconcentratie 

toeneemt naar 1.500 ouE/m3 . 21 

7. Naast aanpassing van schoorsteenhoogte en luchtsnelheid zijn verschillende proces 

technische maatregelen beschikbaar om in de bestaande situatie het geurrendement te 

verbeteren. Kwantitatieve doorrekening van de effecten op voorhand is niet mogelijk.  

                                                           
21 De genoemde geurconcentratie is richtinggevend omdat de uitgangspunten van de berekeningen niet exact 

overeenkomen met het geurrapport van Biomineralen. 


