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Geachte Statenleden,

Op 1 1 oktober 2016 heeft gedeputeerde Janssen u geTnformeerd over het verzwaren en
verscherpen van het toezicht en de verschillende maatregelen tegen DuPont. Dit naar aanleiding
van de formaldehyde incidenten bij de Delrin fabriek van DuPont in Dordrecht. Met deze brief

ontvangt u informatie over de vervolgacties zoals wij die naar aanleiding van deze incidenten
hebben genomen en de overige actuele zaken rondom de bedrijven Chemours en DuPont.
Stand van zaken maatreqelen DuPont naar aanleidino van formaldehvde emissie

n versprei d i ngso nd erzoe k
DuPont heeft naar aanleiding van het incident het rapport'Onderzoek naar de DuPont
Dordrecht formaldehyde emissie augustus 2016' opgesteld. Een verspreidingsberekening
van extern ingenieursbureau Antea maakte onderdeel uit van het rapport. Op 30 september
2016 heeft OZHZ het rapport ontvangen en beoordeeld in samenspraak met de DCMR
milieudienst Rijnmond, DG&J en het RIVM.
Re su ltate

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein
2596

AW

1

Den Haag

Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

Naar aanleiding van aanvullende vragen en het verzoek van OZHZ om een tweede
verspreidingsberekening heeft DuPont op 20 oktober 2016 de definitieve rapportages
ingediend. Het rapport van Antea is aangepast en Buro Blauw heeft een tweede

verspreidingsberekening gemaakt. Beide verspreidingsberekeningen zijn beoordeeld door
OZHZ. Tevens is TNO gevraagd om te controleren of de door DuPont genoemde hoeveelheid
geëmitteerde formaldehyde correct is berekend. Aan DG&J is gevraagd te adviseren over de
mogelijke gezondheidsrisico's van de emissie.

TNO heeft de rapportage beoordeeld en bevestigd dat de onderliggende berekeningen waarmee
de grootte van de emissie is bepaald correct zijn uitgevoerd en de berekende massastroom (de
hoeveelheid geëmitteerde formaldehyde in kg/uur) van de juiste ordegrootte is. Deze conclusie
komt overeen met het oordeel van de betrokken omgevingsdiensten OZHZ en DCMR.
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DG&J is op basis van het definitieve rapport tot de volgende conclusies gekomen:
De meeste omwonenden hebben naar verwachting niets gemerkt van de formaldehyde

.

lozing.

.
.

Mogelijk hebben enkele omwonenden tijdens de lozing formaldehyde kunnen ruiken.
Mogelijk hebben enkele omwonenden tijdelijk lichte irritatie van ogen of luchtwegen
ondervonden.

o
.

Er zijn door de lozing voor de omwonenden geen nadelige gezondheidseffecten op de
langere termijn te veruvachten.
Het risico op kanker door de lozing is venvaarloosbaar klein.

Het onderzoek naar eventuele risico's voor omwonenden als gevolg van het formaldehyde
íncident is met de adviezen van TNO en de DG&J afgerond.
Handhaving
Zoals toegelicht in onze brief van 1 1 oktober 20161 heeft OZHZ namens de provincie een aantal
handhavingsprocedures opgestart om daarmee herhaling van overtredingen te voorkomen.
lnmiddels ztjn twee formele lasten onder dwangsom opgelegd. Op 14 oktober 2016 heeflOZHZ
namens de provincie een handhavingsbesluit genomen inhoudende dat het bedrijf een
onafhankelijke veiligheidsstudie moet uituoeren naar alle onderdelen van de Delrin Chemical
fabriek en de daarin gerdentificeerde maatregelen dient uit te voeren. Voor de overige

voorgenomen handhavende maatregelen zijn inmiddels de vooraankondigingen van de lasten
onder dwangsom verstuurd. Verder hebben wij DuPont medegedeeld dat de stilgelegde Delrin
Chemical fabriek niet opgestart mag worden voordat het bedrijf middels veiligheidsstudies heeft
aangetoond dat zij voldoende maatregelen heeft genomen om deze fabriek veilig te kunnen
bedrijven. Tot op heden vindt geen productie plaats bij de Delrin Chemical fabriek.

Bodemonderzoek. conclusies en maatreqelen stortolaatsen PFOA
ln onze brief van 25 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de opdracht aan het RIVM voor het
verificatie- en steekproef onderzoek naar PFOA. Hierbij hebben wij aangegeven nader onderzoek

of er mogelijk in het verleden PFOA-houdend afual gestort is op een aantal stortplaatsen
in de omgeving. Zowel bij de stortplaatsen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is als bij de
stortplaatsen met de provincie als bevoegd gezag is onderzoek uitgevoerd met als doel de
eventuele risico's en mogelijke maatregelen in kaart te brengen. Het college van B&W van
te doen

Dordrecht heeft op 27 oktober 2016 de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken bij
de stortplaatsen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is.2
1

Brief van 11 oktober 2016, kenmerkPZH-2016-568098369. ln te zien via

httos://staten.zuid-

holland.nl/DMS lmoorVStatencommissie Verkeer en Milieu VenM/20164/erkeer en Milieu 26 oktober 2

httos://vvlvw.dordrecht.nl/pls/idad/!mozEoemmbscherml .toonDossier?F DOS VOLGNR=181368S&F HEAD
TITLE=Raadsinformatiebrief%20inzake%20bodemonderzoeken%20naar%20PFOA%20in%2Ovoormalioe%2

0stortolaatsen&F DOSS ERTYPE=Raadsinformatiebrief
I
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Gedeputeerde Staten zijn het Wabo bevoegd gezag voor de stortplaatsen Derde Merwedehaven
en Crayestein-West. Bij beide stortplaatsen is in het verleden afval gestort dat afkomstig was van
het toenmalige DuPont en naar alle waarschijnlijkheid residu PFOA bevatte. Op verzoek van de
provincie hebben de beheerders van beide stortplaatsen opdracht gegeven tot milieukundig

bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFOA bij de stortplaatsen Derde Meruvedehaven en
Crayestein-West.
Bij dit onderzoek zijn in en rondom de stortplaatsen lage tot zeer lage concentraties PFOA

aangetroffen. ln alle gevallen ligt het gemeten gehalte PFOA in het grondwater beneden de
voorlopige risicogrens van 248 pg/|. Deze is in 2014 in opdracht van DuPonUChemours opgesteld
door milieuadviesbureau Environ Netherlands BV op basis van de methodiek van de European
Food Safety Authority (EFSA). Dit naar aanleiding van de bodemverontreiniging op het terrein
van Chemours/DuPont.
Op stortplaats Crayestein-West is op één meetpunt een PFOA concentratie in het grondwater
gemeten die met 210 ttgll significant aflruijkt van alle andere metingen. Aangenomen wordt dat op
deze locatie twee peilbuizen beschadigd zijn waardoor plaatselijk stortmateriaal en/of percolaat in

contact is gekomen met het grondwater. Mogelijk is er op Crayestein-West sprake geweest van
variërende grondwaterstanden.
Op basis van de voorliggende rapporten zijn of worden de volgende maatregelen door ons
genomen:
Ondanks dat op geen enkel meetpunt bij Crayestein-West en Derde Men¡vedehaven
sprake is van overschrijding van de gehanteerde grenswaarde volgt nader onderzoek
naar de herkomst van de op beide stortplaatsen gemeten concentraties PFOA. Mogelijke
bronnen zijn naast het aanwezige stortmateriaal ook depositie vanuit de lucht en
instromend oppervlaktewater. Het vervolgonderzoek wordt afgestemd met de gemeente
Dordrecht.
a

Om de ontwikkelingen bij Crayestein-West en Derde Meruvedehaven zorgvuldig te
kunnen volgen, wordt het reguliere grondwatermonitoringsprogramma van beide
stortplaatsen uitgebreid met een regelmatige analyse op PFOA.

a

De beheersmaatregelen voor de grondwaterstand bij Crayestein-West worden zodanig
aangepast dat verspreiding van PFOA tegen gegaan wordt. Tevens zijn beide mogelijk

beschadigde peilbuizen op 24 augustus 2016 afgedicht zodat hierlangs geen uitwisseling
meer kan plaatsvinden tussen het stortmateriaal en het grondwater. De langetermijneffecten van beide maatregelen zullen gemonitord worden.
a

Een extern bureau wordt gevraagd archiefonderzoek te doen om een zo compleet
mogelijk beeld te krijgen van de hoeveelheden en samenstelling van het in het verleden
op Crayestein-West en Derde Merwedehaven door DuPont gestorte bedrijfsafval dat
mogelijk PFOA bevatte. Het archiefonderzoek geeft ook meer duidelijkheid over de op

dat moment van kracht zijnde vergunningsvoonvaarden en het door de exploitant van de
stortplaats opgestelde stortreglement.
a

3/3

Omdat er nog geen landelijke interventiewaarde (landelijke norm) voor PFOA is
vastgesteld, heeft de gemeente Dordrecht in samenwerking met de provincie aan het
RIVM opdracht gegeven om lokale interventiewaarden voor PFOA op te stellen. Deze
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worden in het voorjaar van 2017 vervvacht. Zodra deze beschikbaar zijn, zal de situatie
bij beide stortplaatsen aan de hand van de dan beschikbare laatste monitoringsgegevens
opnieuw beoordeeld worden.

Stand van zaken Chemours

Op 16 september 2016 bent u geïnformeerd over de door ons gevoerde gesprekken met de
directie van Chemours en de Raad van Commissarissen (RvC), en heeft u informatie ontvangen
over GenX. Op 13 oktober 2016 hebben wij een brief gestuurd naar de RvC waarin is gevraagd
om een formele reactie op de gestelde vragen naar wat Chemours eigenstandig doet en kan
doen ter verbetering van de veiligheid en welke maatregelen Chemours bereid is te nemen
omwille van de gezondheid en veiligheid van omwonenden. Ter informatie ontvangt u bijgaand de
verzonden brief en de reacties daarop van de Raad van Commissarissen en de directie van
Chemours. GS zullen nog een reactie geven op de brieven van Chemours, mede op basis van
de uitkomsten van de nog lopende onderzoeken.

Planninq lopende onderzoeken
ln de procedure vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 oktober jl. heeft
gedeputeerde Janssen u toegezegd een overzicht te verstrekken van te veruvachten

onderzoeksresultaten met betrekking tot Chemours. Hierbij ontvangt u een overzicht van de te
ven¡vachten onderzoeksrapporten met de thans venruachte datum van publicatie.
Venruachte datum

Onderzoek

Opdrachtgever

Uiterlijk

Risico's van PFOA voor werknemers

SZruA^/vS

Uiterlijk

TNO archiefonderzoek naar historische

Provincie

31t12t2016

PFOA emissies I 970-1997

Uiterlijk

Rapportage literatuuronderzoek GenX en

lenM i.o.m

3111212016

bepalen qezondheidseffecten GenX

orovincie

Uiterlijk

Rapportage effecten van PFOA op kwaliteit
(oever)qrondwater en drinkwater

lenM

3111212016

3111212016

Yoorjaar 2017

PFOA verificatieonderzoek

/

bloedonderzoek omwonenden

Provincie i.o.m
lenM en
oemeenten

Voorjaar 2017
Yoorjaar 2017

PFOA Literatuuronderzoek

lenM

Bodemonderzoek PFOA (o.a.

Dordrecht i.o.m.

interventiewaarde PFOA en

provincie

vervoloonderzoek stortolaatsen )

Voorjaar 2017

Bepalen kwaliteitsnorm oppervlaktewater

voor PFOA en GenX

4t4

lenM

@
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Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en blijven u uiteraard
op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen.
Hoogachtend,

R.A. Janssen

F. Vermeulen

Bijlagen:
- Verspreidingsberekening Antea
- Verspreidingsberekening Blauw
- TNO advies over verspreidingsberekening
- DG&J (GGD) advies n.a.v. verspreidingsberekening

- Brief PZH aan RvC Chemours
- Brief RvC Chemours aan PZH
- Brief directie Chemours aanPZH

5/5

Verspreidingsberekening
formaldehyde

projectnummer 0412240.00
definitief revisie 3.0
20 oktober 2016

Verspreidingsberekening formaldehyde

projectnummer 0412240.00 – DQ15
definitief revisie 3.0
20 oktober 2016

Adviesgroep SAVE

Opdrachtgever
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.
Postbus 22
3300 AC DORDRECHT

Colofon
Projectgroep bestaande uit
ir. J. (Jelte) Janzen
ing. S. (Susan) Eggink-Eilander
ing. R. (Roel) Steenbergen
ir. R.A.M. (Rudi) van Rooij
Buro Blauw (Jaap Peters)

datum vrijgave
20 oktober 2016

beschrijving revisie 3.0
aanvulling op verzoek van OZHZ

goedkeuring
SEE

vrijgave
HJS

Inhoudsopgave

Blz.

1

Inleiding

1

2

Gegevens van de lozing

3

3

Dispersieberekening met PhastRisk

4

3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Weersomstandigheden tbv PhastRisk berekening
PhastRisk: resultaten verspreidingsberekening
PhastRisk: Nederlandse interventiewaarden
PhastRisk: Geurdrempel 0,5 ppm
PhastRisk: maximaal berekende concentratie op leefniveau

4
5
5
6
7

4

Dispersieberekening met GeoMilieu

9

4.1
4.2
4.3

Dispersieberekening met GeoMilieu: bronnen
Dispersieberekening met GeoMilieu: toetslocaties
Dispersieberekening met GeoMilieu: resultaten

9
9
11

5

Analyse en beschouwing

14

5.1
5.2
5.3
5.4

Vergelijking resultaten PhastRisk en GeoMilieu
Beschouwing invloed regen
Beschouwing geurwaarnemingen
Omgevingsfactoren

14
14
15
16

6

Conclusie

18

Bijlage 1: PhastRisk: Modelleringsaspecten
Bijlage 2: Onderbouwing keuze stabiliteitsklasse
Bijlage 3: PhastRisk: Variant E3.0
Bijlage 4: PhastRisk: additionele formaldehyde-emissies
Bijlage 5: PhastRisk-verspreidingsberekening F1.5
Bijlage 6: Rapport Buro Blauw

Verspreidingsberekening formaldehyde
projectnummer 0412240.00 – DQ15
20 oktober 2016 revisie 3.0
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.

1

Inleiding
Op en rond 11 augustus 2016 is gedurende circa 32,5 uur onbedoeld formaldehyde uitgestroomd
uit een schoorsteen (stack) van Du Pont de Nemours te Dordrecht. Het begin van de lozing heeft
gelegen laat in de avond van 10 augustus, het einde van de lozing in de ochtend van 12 augustus.
In onderstaande figuur is de locatie van de uitstroming / van de schoorsteen (stack) weergegeven
(figuur 1.1 en figuur 1.2).

Figuur 1.1 Locatie van de uitstroming op het terrein van Du Pont de Nemours Dordrecht
(bron: GlobeSpotter)

Figuur 1.2 Locatie van de uitstroming op het terrein van Du Pont de Nemours Dordrecht
(bron: GlobeSpotter, ingezoomd)
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Du Pont de Nemours heeft Antea Group in aanleg gevraagd om met het programma SAFETI-NL
een verspreidingsberekening te maken, die inzichtelijk maakt welke concentraties formaldehyde
op leefniveau (1 m hoogte) kunnen worden verwacht als gevolg van de onbedoelde uitstroming.
De resultaten moeten hierbij worden getoetst aan de volgende parameters:
• De Nederlandse interventiewaarden voor formaldehyde:
- VRW (voorlichtingsgrenswaarde): 1,0 ppm1, integratietijd 1 uur (1,3 mg/m3)
- AGW (alarmeringsgrenswaarde): 13 ppm, integratietijd 1 uur (17 mg/m3);
- LBW (levensbedreigende waarde): 53 ppm, integratietijd 1 uur (69 mg/m3).
• De geurdrempel voor formaldehyde: 0,5 ppm (bron Du Pont de Nemours)2.
Rekenmodel: SAFETI-NL of PhastRisk
In Nederland is SAFETI-NL het voorgeschreven computerprogramma om externeveiligheidsberekeningen uit te voeren3. Om de externeveiligheidsberekeningen te kunnen
uitvoeren, zijn onder andere verspreidingsmodellen (dispersiemodellen) in dit computerprogramma ingebouwd. Voor dit onderzoek heeft Antea Group ervoor gekozen de internationale
versie van SAFETI-NL (namelijk PhastRisk 6.7) te gebruiken voor het berekenen van de
concentraties formaldehyde op leefniveau in de omgeving van Du Pont de Nemours te
Dordrecht. De reden voor PhastRisk is gelegen in het volgende:
• In PhastRisk zijn meer instellingen aan te passen dan in SAFETI-NL, waardoor PhastRisk
nauwkeuriger de specifieke situatie kan modelleren dan SAFETI-NL.
• Het gebruik van SAFETI-NL is formeel ingeperkt tot externeveiligheidsberekeningen van
veiligheidsrisico’s ten aanzien van het Bevi en Bevb. Het contract dat de Nederlandse
overheid heeft met de eigenaar van SAFETI-NL (DNV) staat ander gebruik niet toe (zie ook
voetnoot 3). PhastRisk kent deze beperking niet.
De resultaten van de berekeningen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.
Rekenmodel: Geo Milieu Stacks
Aanvullend op de berekeningen met PhastRisk heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
(OZHZ) namens bevoegd gezag DuPont gevraagd de verspreidingsberekening tevens uit te voeren
met een ander verspreidingsprogramma4. Hiervoor heeft Antea Group Buro Blauw gevraagd.
Buro Blauw heeft de verspreidingsberekeningen uitgevoerd met behulp van het programma
GeoMilieu Versie 4.00, Model: Stacks-G. De resultaten zijn toegevoegd in een extra hoofdstuk 4
in dit rapport. Het volledige rapport van Buro Blauw is als bijlage bij dit rapport gevoegd.

1.
2.
3.

4.

ppm: parts per million.
Du Pont de Nemours heeft aangegeven dat de geurdrempel van formaldehyde 0,5 ppm bedraagt: het betreft de
mediaan van een range lopend van 0,2 ppm tot 1,0 ppm.
Conform site RIVM: SAFETI-NL is het rekenpakket voor het berekenen van externe veiligheidsrisico’s voor inrichtingen en
buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Met de uitkomsten van de berekeningen uit SAFETI-NL kan worden bepaald of:
- een inrichting voldoet aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals vastgelegd in het Besluit Externe
Veiligheid Inrichtingen (Bevi).
- een buisleiding voldoet aan de risiconormen voor de externe veiligheid, zoals vastgelegd in het Besluit Externe
Veiligheid Buisleidingen (Bevb).
Aan de hand van een aantal invoergegevens, zoals de hoeveelheid gevaarlijke stof, de procescondities en de
scenario's, berekent SAFETI-NL hoe de stof zich in de omgeving verspreidt, welke effecten optreden en hoe groot het
risico voor de mens is. Het resultaat van een berekening bestaat uit de plaatsgebonden risicocontouren (PR) en het
groepsrisico (GR).
Zie brief van OZHZ van 10 oktober 2016, D-16-1630426. Me deze brief reageert OZHZ op de eerste versie van het
rapport ‘Verspreidingsberekening formaldehyde’, 0412240.00 – DQ15 van 30 september 2016 en heeft zijn een
aantal opmerkingen en vragen gesteld. Deze zijn verwerkt in dit rapport.
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Gegevens van de lozing
De volgende gegevens van de lozing zijn door Du Pont de Nemours aangeleverd.
• Hoogte van de lozing:
46,5 m boven maaiveld (de schoorsteen zelf is
39,2 m hoog en deze staat op een vloer die zich
7,3 m boven maaiveld bevindt: hoogste dak onder
de schoorsteen bevindt zich op 14,53 m hoogte,
zodat de vrij hoogte tussen schoorsteenopening
en dak 32,07 m)
• Debiet van de lozing:
84 kg/uur5.
• Samenstelling van geloosd gas:
100% formaldehyde (gasvormig)6
• Temperatuur van de lozing:
25 oC of 40 oC7
• Tijdstip van de lozing
van woensdag 10 augustus: 21:48 uur
tot vrijdag 12 augustus: 6:22 uur.
• Duur van de lozing:
32,5 uur
• Diameter van de stack:
0,75 m, venturi-opening diameter 0,25 m
• Richting van de lozing:
verticaal
• Coördinaten van de lozing:
X = 109.669,12
Y = 425.700,3
• Oppervlakte ruwheid:
0,71 m8 (overgenomen uit Geo Milieu Stacks)
• Andere emissies Formaldehyde
Op diverse plekken wordt formaldehyde
geëmitteerd. In de bijlage 4 is dit nader toegelicht.
Deze emissies zijn op verzoek van het bevoegd
gezag meegenomen in de huidige berekening.
Op basis van bovenstaande gegevens is de stroomsnelheid behorende bij een debiet van
84 kg/uur bij uittrede van de venturi bij 25 oC9 berekend op 1,4 km/uur = 0,38 m/s. Er is
gebruikgemaakt van de volgende aanvullende gegevens:
• 84 kg formaldehyde bij 25 oC en atmosferische druk heeft (volgens PhastRisk) een volume van
67,3 m3.
• Dit volume stroomt in één uur door de venturi met een oppervlak van 0,049 m2.
• Dit leidt tot een stroomsnelheid door de venturi-opening van 1,4 km/uur.

5.
6.
7.
8.
9.

De exacte hoeveelheid welke is vrijgekomen per uur is niet precies bekend. DuPont heeft aangegeven dat ze
dispersieberekeningen wenst van een debiet van 84 kg/uur als meest waarschijnlijke waarde van de uitstoot.
Onder in de stack/schoorsteen is een stikstof purge aanwezig. Deze loost circa 500 l stikstof per uur in de stack. Het
volume van deze lozing is minder dan 1% van het volume van het vrijgekomen formaldehyde. Daarom verwaarlozen
we deze verdunning.
Het formaldehyde is met een temperatuur van 75 0C geloosd in de stack. De stack is een ongeïsoleerde stalen pijp,
waarin de warme formaldehyde afkoelt. De temperatuur waarmee het uiteindelijke wordt geloosd is niet bekend. Du
Pont heeft aangegeven te verwachten dat de temperatuur ligt tussen de 25 oC en 40 oC.
Er is gebruikgemaakt van de module in Geo Milieu Stacks die de oppervlakte ruwheid berekent. In dit geval is de
gebruikte oppervlakteruwheid bepaald van een vierkant van 4 km x 4 km waarbij het lozingspunt in het midden ligt.
Du Pont de Nemours heeft aangegeven dat ze een berekening wenst met 25 0C en 40 0C. We hebben uiteindelijk
uitsluitend de berekeningen van 25 0C getoond, omdat het verschil met de 40 0C berekening marginaal is. Op basis
van theoretische grond kan de 25 0C berekening als worst-case worden beschouwd (heeft de kleinste verticaal
gerichte snelheid en het kleinste temperatuurverschil met de omgeving).
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Dispersieberekening met PhastRisk

3.1

Weersomstandigheden tbv PhastRisk berekening
Het KNMI houdt de weersomstandigheden bij van diverse weerstations. Voor het dichtstbij
gelegen weerstation (Rotterdam) van 11 augustus 2016 (de dag dat de lozing de gehele dag
plaats vond) zijn de volgende gegevens beschikbaar.

Figuur 3.1 Weersomstandigheden op 11 augustus 2016.

PhastRisk rekent met specifieke windsnelheden en stabiliteitsklassen. Bovenstaande weergesteldheid kan
worden ingeschaald in de volgende windsnelheid en stabiliteitsklasse, zoals beschikbaar in PhastRisk:
• windsnelheid: 4,5 m/s;
• stabiliteitsklasse (volgens Pasquill): D.
Zie voor onderbouwing bijlage 2: indeling in stabiliteitsklassen.
De rekenresultaten worden gepresenteerd bij weersklasse D 4.5. Dit is de weersklasse die het
best aansluit bij de weeromstandigheden die op 11 augustus 2016 van toepassing waren.
Daarnaast vermelden we op verzoek van het bevoegd gezag de rekenresultaten bij F1.5. De
resultaten van F1.5 moeten worden opgevat als een worst-case berekening.
De invloed van de regen is in de berekening niet meegenomen, het model staat dit niet toe. Gelet
hierop is in het rapport een kwalitatieve beschouwing van de invloed van de regen opgenomen.
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3.2

PhastRisk: resultaten verspreidingsberekening

3.2.1

PhastRisk: Nederlandse interventiewaarden
In onderstaande figuren zijn de resultaten getoond10,11. De berekening is uitgevoerd met
PhastRisk 6.7 patch 5.

Figuur 4.1 Zijaanzicht van de pluim van de Voorlichtingsgrenswaarde (blauw: 1,0 ppm, 25 0C),
Alarmeringsgrenswaarde (groen: 13 ppm, 25 0C) en Levensbedreigende waarde
(oranje: 53 ppm, 25 0C), bij D4.5
Toelichting op deze figuur
Getoond zijn de sideviews (zijaanzichten). Uit de contouren blijkt dat de concentraties van de
interventiewaarden (1, 13 en 53 ppm) het leefniveau niet bereiken. De voorlichtingsgrenswaarde
komt het laagst, namelijk tot op 31 m boven de grond. Dit is tevens de reden dat er geen
concentratiepluim op leefniveau is gepresenteerd. Genoemde interventieaarden zijn op
leefniveau (= 1 m hoogte) niet overschreden.
De voorlichtingsgrenswaarde komt tot op circa 245 m afstand van de stack bij weersgesteldheid
D4.5. In onderstaande figuur is de pluim gepresenteerd welke zich voordoet op een hoogte van
46,5 m: dit om een indruk te krijgen van de grootte van de pluim en de grootte van het
fabrieksterrein. Het blijkt dat deze pluim geheel op het terrein van Du Pont de Nemours is
gelegen.

10. Op verzoek van het bevoegd gezag is tevens een berekening van de weersgesteldheid F1.5 toegevoegd. Een
weersgesteldheid F1.5 wordt in de externe veiligheid bij toxische emissies gebruikt om de grootste
verspreidingsafstand te berekenen. Niet bekend is of deze weersgesteldheid zich in de lozingsperiode heeft
voorgedaan. Het gebruik van F1.5 dient te worden opgevat als een worst-case berekening. Resultaten van deze F1.5
verspreidingsberekeningen zijn opgenomen in bijlage 5.
11. In deze PhastRisk-berekeningen is geen lijwervel/gebouwinvloed op genomen.
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Figuur 4.2a Pluim op 46,5 m hoogte met laagste concentratie 1 ppm (voorlichtingsgrenswaarde) D4.5

3.2.2

PhastRisk: Geurdrempel 0,5 ppm
De geurdrempel van formaldehyde ligt op circa 0,5 ppm. Welke integratietijd bij deze geurdrempel
hoort is niet gespecificeerd. Als uitgangspunt is een integratietijd van 5 minuten verondersteld.

Figuur 4.3 Zijaanzicht van de pluim van de geurdrempel (bruin: 0,5 ppm, 25 0C) bij D4.5
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Figuur 4.6 Pluim op 46,5 m hoogte met laagste concentratie 0,5 ppm (geurdrempel) D4.5

Toelichting op deze figuren.
Getoond is de sideview (zijaanzicht). Te zien is dat de concentratie van de geurdrempel (0,5 ppm) het
leefniveau niet bereikt, de geurdrempelwaarde komt tot op 20 m boven de grond (bruine contour).
Dit is tevens de reden dat er geen concentratiepluim op leefniveau is gepresenteerd: de pluim komt
niet op leefniveau (= 1 m hoogte).
De geurdrempel komt tot op circa 485 m afstand van de stack, zij het op 46,5 m hoogte. In
figuur 4.6 is deze pluim gepresenteerd. Het blijkt dat deze pluim (bruine contour) voor het grootste
deel op het terrein van Du Pont de Nemours is gelegen: een klein puntje van de pluim komt boven
de Beneden Merwede.

3.2.3

PhastRisk: maximaal berekende concentratie op leefniveau
Op basis van voorgaande berekeningen kan worden geconcludeerd dat de hoogte van de stack
(lozingspunt) tot een zodanige verdunning van de concentratie leidt dat de gespecificeerde
grenswaarden (Nederlandse interventiewaarden) op leefniveau niet gehaald worden.
De vraag kan gesteld worden welke concentraties dan wel op leefniveau kunnen worden
verwacht. Daartoe is allereerst iteratief bepaald welke concentratie de grond raakt (hoogte 0 m),
waarna op basis daarvan is vastgesteld welke contour daarbij ontstaat op leefniveau (1,0 m
hoogte).
Het resultaat is als volgt:
• De maximale berekende concentratie op 0 meter hoogte bedraagt 0,134 ppm (integratie tijd
10 minuten: standaard voor toxische blootstellingen). Deze ligtop circa 540 meter.(figuur
4.7.);
• Voor deze situatie is een contour op leefniveau (1 meter hoogte) vastgesteld (zie figuur 4.8).
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Dit betekent dat de maximale berekende concentratie op leefniveau iets hoger is dan 0,134
ppm.
Deze concentratie is nog onafhankelijk van de bijdrage van de reguliere bronnen (zoals vermeld
in bijlage 4). Wanneer de bijdrage van de reguliere bronnen (circa 0,001 ppm) gesuperponeerd
wordt (opgeteld) bij deze concentratie (0,134 ppm) ontstaat een concentratie op leefniveau van
0,135 ppm als hoogst opgetreden concentratie op leefniveau. Ook deze waarde bevindt zich
onder de Nederlandse Interventiewaarden. Deze waarde bevindt zich ook onder de geurdrempel
(0,5 ppm) of de onderste waarde van de geurdrempel (0,2 ppm).

Figuur 4.7 Zijaanzicht van de pluim bij een concentratie die net de grond (hoogte 0 m) raakt
(0,134 ppm, 25 0C) bij D4.5

Figuur 4.8 0,134 ppm-contour op leefniveau (1,0 m hoogte, bij de heersende windrichting 234 0
zuidwestenwind, D4.5)
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4

Dispersieberekening met GeoMilieu
Buro Blauw heeft de verspreidingsberekeningen uitgevoerd met behulp van het programma
GeoMilieu Versie 4.00, Model: Stacks-G, rekenhart: Stacks+ 2016.1 / PreSRM 1.603. In deze
berekening is gebruikgemaakt van uurgemiddelde werkelijk opgetreden meteo-omstandigheden:
er is daarom geen opsplitsing gemaakt in de resultaten bij weersgesteldheid D4.5 en F1.5.

4.1

Dispersieberekening met GeoMilieu: bronnen
In het rekenmodel zijn opgenomen de volgende bronnen:
Tabel 4.1

Opgenomen bronnen in GeoMilieu-dispersieberekening

Schoorsteenhoogte in meters en temperatuur in 0C

4.2

Dispersieberekening met GeoMilieu: toetslocaties
Het programma GeoMilieu berekent de concentraties op te selecteren toetslocaties. De
onderstaande toetslocaties zijn geselecteerd.
Tabel 4.2

Opgenomen toetslocaties in GeoMilieu-dispersieberekening
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In onderstaande figuur zijn de toetslocaties op een plattegrond weergegeven.

Figuur 4.1 Toetslocaties in de omgeving van Du Pont de Nemours
Opgemerkt moet worden dat twee bijzondere locaties zijn opgenomen:
• locatie W: dit betreft de locatie van de waarneming van formaldehyde op de avond van 11
augustus;
• locatie P: dit betreft een rekenpunt waar PhastRisk de hoogste concentratie berekent.
Voor een verdere onderbouwing van de berekening, alsmede van de resultaten verwijzen we
naar bijlage 6: hier is het rapport van Buro Blauw opgenomen.
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4.3

Dispersieberekening met GeoMilieu: resultaten
In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten weergegeven.
Tabel 4.3
date

Uurgemiddelde concentraties in ppm per locatiepunt per uur (overgenomen uit
rapport van Buro Blauw en bewerkt)
hour

1

2

3

p

w

0,0010

0,0326

-

0,0049

0,0020

-

-

0,0098

-

0,0024

0,0026

0,0000

0,0046

0,0013

-

0,0014

0,0025

-

0,0014

-

-

0,0011

0,0009

1

-

0,0099

0,0095

-

0,1157

0,0017

11-8-2016

2

-

0,1042

0,0002

-

0,0205

0,0119

11-8-2016

3

0,0001

0,0868

-

-

0,0005

0,0066

11-8-2016

4

0,0574

0,0009

-

-

0,0000

0,0014

11-8-2016

5

0,0076

0,0079

-

-

0,0000

0,0020

11-8-2016

6

0,0753

0,0000

-

-

-

0,0008

11-8-2016

7

0,0026

0,0028

-

-

0,0000

0,0014

11-8-2016

8

0,0000

0,0583

-

-

0,0003

0,0406

11-8-2016

9

-

0,0739

0,0000

-

0,0134

0,0824

11-8-2016

10

-

-

0,0059

-

0,0053

0,0001

11-8-2016

11

-

0,0138

0,0386

-

0,0782

0,0046

11-8-2016

12

-

-

0,0320

-

0,0039

0,0002

11-8-2016

13

-

-

0,0115

-

0,0005

0,0001

11-8-2016

14

-

-

0,0116

-

0,0006

0,0001

11-8-2016

15

-

-

0,0074

-

0,0001

0,0001

11-8-2016

16

-

-

0,0031

-

0,0000

0,0001

11-8-2016

17

-

-

0,0035

-

0,0000

0,0001

11-8-2016

18

-

-

0,0012

-

0,0000

0,0000

11-8-2016

19

-

-

-

-

-

-

11-8-2016

20

-

-

0,0397

-

0,0044

0,0003

11-8-2016

21

-

0,0345

0,0277

-

0,0814

0,0019

11-8-2016

22

-

0,0000

0,1107

-

0,0837

0,0017

11-8-2016

23

-

0,0000

0,0102

-

0,0030

0,0002

11-8-2016

24

-

-

-

-

-

-

12-8-2016

1

-

-

-

0,0003

-

-

12-8-2016

2

-

-

-

-

-

-

12-8-2016

3

-

-

-

-

-

-

12-8-2016

4

-

-

0,0000

-

-

-

12-8-2016

5

-

-

-

-

-

-

12-8-2016

6

-

-

-

-

-

-

12-8-2016

7

-

-

-

-

-

-

10-8-2016

21

10-8-2016

22

10-8-2016

23

10-8-2016

24

11-8-2016

-

8

De hoogste waarde die voor het waarneempunt P is opgetreden is 0,1157 ppm.
De hoogste waarde die voor het waarneempunt W is opgetreden is 0,082 ppm. Op het moment
van de geurwaarneming (rond 22 uur op 11 augustus) is de berekende concentratie uiterst laag:
minder dan 0,002 ppm. Het is onwaarschijnlijk dat deze waarde is geroken.
Op basis van onderstaande contouren en bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de
hoogst opgetreden concentraties op leefniveau (leefniveau in GeoMilieu is 1,5 m) tussen de
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175 µg/m3 en 200 µg/m3 bedraagt. Dit komt overeen met 0,13 en 0,15 ppm. Deze waarden liggen
lager dan de Nederlandse Interventiewaarden en tevens lager dan de geurdrempel.
In onderstaande figuren is een tweetal contouren op leefniveau gepresenteerd:

Figuur 4.2 Pluim van 11 augustus 2016 van 00:00 uur tot 01:00 uur
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Figuur 4.3 Pluim van 11 augustus 2016 om 01:00 uur tot 02:00 uur
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5

Analyse en beschouwing
In de hoofdstukken 3 en 4 zijn de resultaten opgenomen van de berekeningen die zijn uitgevoerd
voor de genoemde toetsingswaarden ten aanzien van de interventiewaarden en de geurdrempel
voor formaldehyde. In dit hoofdstuk is een nadere analyse en beschouwing opgenomen waarin
achtereenvolgens aandacht wordt gegeven aan:
- verwachte concentraties op leefniveau van PhastRisk en GeoMilieu, vergelijking;
- mogelijke effecten van regen op de dispersie;
- omgevingsfactoren: weer en objecten;
- feitelijke geurwaarnemingen versus berekeningsresultaten.

5.1

Vergelijking resultaten PhastRisk en GeoMilieu
De door PhastRisk berekende hoogst opgetreden concentratiewaarde bij D4.5 bedraagt
0,135 ppm. De door GeoMilieu berekende hoogst opgetreden concentratiewaarde bedraagt
0,13 tot 0,15 ppm (afgelezen uit de afbeeldingen van de pluimen).
Geconcludeerd kan worden dat beide modellen resultaten geven die met elkaar overeenkomen.

5.2

Beschouwing invloed regen
Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven, is gedurende de 32,5 uur dat de lozing heeft plaatsgevonden,
gedurende een gedeelte van de tijd, regen gevallen. PhastRisk heeft geen voorziening om
regeninvloed in de berekening op te nemen. GeoMilieu heeft een module die regeninvloeden kan
berekenen voor een beperkt aantal stoffen. Formaldehyde valt echter niet in deze groep. Dit
betekent dat de invloed van de regen bestaat uit een kwalitatieve beschouwing.
Kwalitatieve beschouwing regeninvloed op verspreiding formaldehyde
Formaldehyde is een gas dat goed in water oplost, de oplosbaarheid bedraagt 40 gram
formaldehyde in 100 ml water. Gelet hierop zijn bij regen de volgende mogelijke effecten te
verwachten:
1. Wanneer de regen heftig is en plaatselijk, kan een neerwaartse luchtstroming op gang
gebracht worden (down-draftachtige verschijnselen). Hierdoor slaat de pluim met
formaldehyde neer en komt deze zodoende eerder en dichter bij het leefniveau.
2. Wanneer het langdurig en gestaag regent, vallen regendruppels door de zich verspreidende
wolk van formaldehyde. De regen werkt als een ‘wasser’ waarbij de druppels een deel van de
formaldehyde opnemen (formaldehyde lost op in de regendruppel). Fysische gezien kunnen
de volgende twee situaties ontstaan waarbij de regen formaldehyde weer af kan geven:
a. wanneer de regendruppel zich al vallend beweegt in de zone onder de verspreidende wolk
waar de formaldehydeconcentratie laag is, zal formaldehyde vanuit het fysisch evenwicht
van water en lucht uit de regendruppel kunnen verdampen;
b. wanneer de regendruppel op grondniveau is aangekomen en een plas vormt, kan de
formaldehyde die zich in deze plas bevindt door verdamping uit deze plas bewegen.
Beide mechanismen kunnen worden beschouwd als transportmechanismen die de concentratie
van formaldehyde in de pluim verlagen en onder de pluim verhogen.
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5.3

Beschouwing geurwaarnemingen
Op 11 augustus omstreeks 10 uur ’s avonds, is op het plein bij de Viton-fabriek formaldehyde
geroken. ‘Bij navraag blijkt de persoon in kwestie jarenlang bij Delrin gewerkt te hebben en dus
de formaldehyde geur onmiddellijk kan duiden.’ (opgave Du Pont).
In onderstaande figuur is de locatie aangegeven.

Figuur 5.1 Locatie van de geurwaarneming.

De afstand tot de stack waar de lozing plaatsvond bedraagt circa 250 m. Hoe is dit nu te verklaren
in het licht van de verspreidingsberekeningen? Hieruit is immers gebleken dat de geurdrempel
niet op leefniveau werd bereikt.
Spreiding in geurgevoeligheid
Als eerste moet rekening worden gehouden met het feit dat de geurdrempel is gebaseerd op een
gemiddelde, zoals gespecificeerd op 0,5 ppm, maar aanzienlijk kan variëren per persoon. Een
formele geurdrempel wordt vastgelegd door een groep mensen (panel) geuren in verschillende
concentraties aan te bieden. Die concentratie waarbij de helft de geur niet meer ruikt, en de
andere helft nog net wel wordt vervolgens gedefinieerd als de geurdrempel. Dit betekent per
definitie dat er mensen zijn die de geur in een lagere concentratie dan de geurdrempel nog
kunnen waarnemen. De door Du Pont de Nemours aangeleverde gegevens geven een range van
0,2 ppm tot 1,0 ppm.
Verklaring geurwaarneming op basis van de rekenresultaten PhastRisk
In figuur 4.3 is te zien dat de in PhastRisk berekende contour 0,2 ppm leefniveau niet bereikt, en
op een laagste hoogte komt van circa 6 m. Opgemerkt moet worden dat de gehanteerde
ondergrens voor geur van 0,2 ppm ter plaatse van de geurwaarneming op 250 m op een hoogte
van circa 12 m wordt bereikt. Dat betekent dat op basis van deze getallen de persoon die de
formaldehyde heeft geroken een concentratie heeft geroken die nog lager lag was dan 0,2 ppm.
Niet uitgesloten kan worden dat deze persoon gevoelig is voor de geur van formaldehyde en
concentraties kan ruiken die lager liggen dan de laagste drempel 0,2 ppm.
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Verklaring geurwaarneming op basis van de rekenresultaten GeoMilieu
Ten tijde van de geurwaarneming heeft GeoMilieu een uurgemiddelde concentratie berekend
van 0,002 ppm. Het is niet waarschijnlijk dat de medewerker deze concentratie heeft geroken.
Wel kan worden opgemerkt dat deze waarde een uurgemiddelde waarde betreft, en dat binnen
dat uurvariaties in de omgeving hebben kunnen optreden die de concentratie kunnen
beïnvloeden. Gelet hierop zijn de effecten van de omgevingsfactoren in paragraaf 5.4 nader
beschouwd.

5.4

Omgevingsfactoren
In de gehanteerde berekeningsmethodiek is uitgegaan van een vereenvoudigde (geïdealiseerde)
situatie: voor PhastRisk betekende dit dat de windsnelheid als constant werd verondersteld,
evenals, de temperatuur, windrichting etc. Voor GeoMilieu zijn meer variabelen in de berekening
meegenomen, maar ook dit model is uiteindelijk een benadering van de werkelijkheid. In
werkelijkheid is er meer variatie in de weersomstandigheden dan in de berekening aanwezig is.
Dit betekent dat de berekende concentraties moeten worden beschouwd als een indicatie van de
concentraties op een specifieke locatie, op een specifieke hoogte. Zonder diepgravend onderzoek
is het lastig aan te geven hoe groot de spreiding in deze concentraties is.
Gelet hierop is ten aanzien van de factor weer in bijlage 3 een aantal berekeningen opgenomen
van de Nederlandse interventiewaarden bij een tweede weersgesteldheid namelijk E3,0.
Daarnaast is een beschrijving gegeven van mogelijke effecten van aanwezigheid van objecten en
gebouwen.
Invloed weersomstandigheden (geen regen)
Bij nadere beschouwing van deze resultaten valt het volgende op:
• Bij een weersgesteldheid E3.0 reiken de contouren verder (grofweg een factor 1,7) dan bij de
weergesteldheid D4.5.
• De laagste hoogte van de gespecificeerde contouren is grofweg gelijk. Bij een
weergesteldheid E3.0 komt de contour niet eerder of later aan de grond dan bij D4.5.
We concluderen hieruit dat een andere weersgesteldheid zoals E3.0 niet direct een verklaring
geeft voor de geurwaarneming bij de Viton-fabriek.
Invloed objecten
Ten aanzien van de omgevingsfactoren en het mogelijk effect van aanwezige objecten is de
volgende situatie beschouwd. Wanneer de pluim zich gaat bewegen op een hoogte waarop zich
ook gebouwen of in dit geval installaties van DuPont bevinden, leidt dit tot verstoring van de
verspreiding waardoor formaldehyde in de praktijk mogelijk sneller (of later) aan de grond kan
komen dan op basis van de verspreidingsberekening kan worden verwacht. Wanneer naar de
0,2 ppm-concentratie wordt gekeken (PhastRisk) blijkt dat op 250 m afstand (figuur 5.1) deze
contour zich op een hoogte van circa 12 m bevindt. De installaties op 250 m van de stack hebben
een geschatte hoogte van 10 tot 20 m, en steken dus in deze contour. Dat deze apparatuur
vervolgens via het verstoren van vrijestromingsprofielen de concentratie op leefniveau brengt, is
aannemelijk.
Samengevat moet nogmaals worden gesteld dat de berekeningen een indicatief beeld geven van
de mogelijke reikwijdte van de verspreiding van formaldehyde gedurende de onvoorziene lozing.
De berekeningen en bijhorende methodiek hebben echter de beperking van vaste uitgangspunten
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die in de praktijk minder vast blijken te zijn. Hierdoor moet in de praktijk op leefniveau rekening
worden met fluctuaties van de concentratie in de tijd.
Als daarbij ook het effect wordt meegenomen dat regen als een transportmechanisme van
formaldehyde naar leefniveau kan worden aangemerkt, is het gelet daarop niet onwaarschijnlijk
dat omstanders ter plaatse van de Viton-fabriek op leefniveau de geur van formaldehyde op enig
moment hebben waargenomen.
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6

Conclusie
Op en rond 11 augustus 2016 heeft zich bij Du Pont de Nemours te Dordrecht een ongewenste
uitstroming voorgedaan van formaldehyde. Op verzoek van Du Pont de Nemours heeft
Antea Group de verspreiding c.q. dispersie van deze formaldehyde-uitstoot op 46,5 m hoogte in
beeld gebracht. Dit is gebeurd door gebruik te maken van een tweetal verschillende
verspreidingsmodellen:
• verspreidingsmodellen zoals aanwezig in PhastRisk;
• verspreidingsmodellen zoals aanwezig in GeoMilieu Stacks G.
Du Pont de Nemours heeft als meest waarschijnlijk emissiedebiet 84 kg/h gespecificeerd.
De resultaten van de berekening zijn als volgt:
Nederlandse interventiewaarden:
Op basis van de rekenresultaten van zowel PhastRisk als GeoMilieu kan worden geconcludeerd
dat de Nederlandse interventiewaarden voor formaldehyde (LBW: 53 ppm, AGW: 13 ppm, en
VRW: 1 ppm) op leefniveau nergens worden gehaald.
Geur
Op basis van de rekenresultaten van zowel PhastRisk als GeoMilieu kan worden geconcludeerd
dat een waarde overeenkomend met de geurdrempel van formaldehyde (0,5 ppm, of de lage
drempel 0,2 ppm) op leefniveau niet is opgetreden.
Leefniveau
PhastRisk heeft een hoogste concentratie op leefniveau berekend van 0,135 ppm. GeoMilieu
heeft een hoogste concentratie op leefniveau berekend die ligt tussen de 0,13 en 0,15 ppm.
Daarmee zijn de resultaten van deze beide modellen vergelijkbaar.
Geurwaarneming
De geurwaarneming bij de Viton-fabriek kan op grond van alleen de berekeningen moeilijk
worden verklaard. Om deze geurwaarneming te kunnen verklaren is via een nadere beschouwing
een aantal aanvullende aannamen gedaan.
Een nadere beschouwing van de berekeningen leidt tot de volgende aannamen:
• De betreffende persoon die de geurwaarneming deed, is gevoelig voor de geur van
formaldehyde.
• De berekende situatie betreft een indicatie van de situatie in de werkelijkheid: de
gepresenteerde getallen suggereren een nauwkeurigheid die mogelijk niet terecht is.
• Contouren die zich op het niveau van gebouw- of installatiehoogte bevinden, kunnen door
verstoringen van stromingsprofielen, sneller leiden tot concentraties op leefniveau dan op
basis van de verspreidingsberekening kan worden verwacht.
• Berekende concentraties betreffen gemiddelden over een uur (GeoMilieu) of 5 minuten
(PhastRisk). Niet uitgesloten kan worden dat door het middelen over een langere tijd (uur)
pieken in de concentratie (die tot waarneming zouden kunnen leiding) onzichtbaar blijven.
• Regen zorgt voor een verplaatsing van formaldehyde uit de wolk naar onder de wolk en
mogelijk ook op leefniveau.
Deze nuanceringen in beschouwing nemend, is een geurwaarneming zoals gespecificeerd bij de
Viton-fabriek te verklaren.
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Bijlage 1: Modelleringsaspecten
Instellingen van PHASTRISK specifiek voor deze berekeningen
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Bijlage 1:

PhastRisk: Modelleringsaspecten

Modelleringsaspecten:
• De default materials file van formaldehyde bevat standaard geen probitgegevens: daarom is
de formaldehyde materials file uit de QRA genomen: deze bevat wel probitgegevens.
Toelichting: probitgegevens zijn niet nodig in de berekeningen zoals nu uitgevoerd, maar
PHASTRISK rekent de concentraties niet uit wanneer niet ook de probitgegevens beschikbaar
zijn.
• Toelichting op tijdsduur van de lozing. De berekeningen zijn uitgevoerd met een tijdsduur van
de lozing: 32,5 uur.
• In de parameters tab sectie van PHASTRISK is zowel bij General, Dag als Nacht een tweetal
aanpassingen gedaan:
• maximum release duration is verhoogd van 0,5 uur (standaardwaarde) naar 32,5 uur;
• de dispersion stop criterium is gezet op: concentration and risk based (de defaultwaarde is
risk based).
Toelichting: in de externe veiligheid wordt als regel uitsluitend gekeken naar de effecten
binnen 30 minuten na het optreden van een faalscenario. Aangezien hier de lozing 30 uur
heeft plaats gehad is het rekenprogramma zo aangepast dat het langer doorrekent. De
dispersion stop criterium was default risk based, maar is gezet op concentration and risk
based. Dit heeft tot gevolg dat PHASTRISK langer doorrekent en tot op grotere afstanden de
concentratie berekent dan wanneer uitsluitend risk based instelling wordt gebruikt.
• Gebruikt is een model: User Defined Model:
De volgende parameters zijn gebruikt:
Material: formaldehyde
Mass: 2520 kg (32,5 uur x 84 kg/h) = 2.730 kg
Type of risk effect to model: toxic
Type of scenario: leak
Indoor/out door: outdoor release
Building wake effect: not used
Roof/Lee effect: not used
Release phase: vapour
Release rate: 23,33 g/s
Discharge velocity: 0,38 m/s (bij 25 0C, 84 kg/h)
Final temperature: 25 0C
Duration of discharge: 32,5 uur
Pre-dilution airrates: 0 kg/s
Diluted Phase: vapour
Diluted temperature: 25 0C
Toelichting: de predilluted airrates is op 0 gezet: predilution airrates beschrijft de opmenging
met omgevingslucht voordat de dispersie plaatsvindt: door deze op 0 te zetten wordt een
worst case uitgangspunt gecreëerd.
• Du Pont de Nemours wenste twee varianten van de berekening: een met 25 0C en een met
40 0C. Uiteindelijk is slechts één versie van deze berekening gepresenteerd: de
25 0C-berekening. Dit is op basis van theoretische gronden de worst case berekening. Het
blijkt dat het verschil tussen 25 0C en 40 0C nauwelijks waarneembaar is en niet significant.
• Weather parameters: voor de tabs general, day en night zijn de temperatuur en
luchtvochtigheid aangepast: in alle drie de gevallen: T = 14,7 0C, relatieve luchtvochtigheid:
90%.
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• PhastRisk biedt de mogelijkheid de concentratiecontouren te genereren in de dagperiode en
in de nachtperiode. Voor de weersconditie zoals hier gebruikt is in de afstanden die de
contouren bereiken, geen verschil. Het maakt dus niet uit of de nachtcontour of de
dagcontour wordt gepresenteerd.

Verspreidingsberekening formaldehyde
projectnummer 0412240.00 - DQ15
20 oktober 2016 revisie 3.0
Du Pont de Nemours (Nederland) B.V.

Bijlage 2: Onderbouwing keuze stabiliteitsklasse
ten behoeven van de verspreidingsberekening
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Bijlage 2:

Onderbouwing keuze stabiliteitsklasse

Onderstaande tekst is (gedeeltelijk) overgenomen (en bewerkt) uit:
Bijlage bij het thema Hinder gemeenten: Bijlage bij het modelreglement Verbranden van Afvalstoffen
door particulieren: bepalen van de meteorologische omstandigheden, van het Departement
Leefmilieu Natuur en Energie van Vlaanderen (samenwerkingsovereenkomst 2008-2013).
In onderstaande tekst wordt uitgelegd hoe een stabiliteitsklasse (volgens Pasquill) kan worden
gevonden op basis van weersomstandigheden. Wanneer onderstaande methode wordt gebruikt
voor de volgende omstandigheden:
• Gemiddelde windsnelheid: 4,5 m/s (3 Beaufort)
• Wolkenbedekking: 8 octa’s
• Datum 11 augustus (zomer)
Volgt een stabiliteitsklasse: D: Neutraal.

Stap 1: Bepaling van de stabiliteitsklasse
De stabiliteitsklassen kunnen worden bepaald met behulp van het Pasquill-systeem. Uitgaande
van het tijdstip van de dag, het seizoen, de bewolkingsgraad (uitgedrukt in achtsten) en de
windsnelheid kan de stabiliteitsklasse (A, B, C, D, E, F) worden afgelezen uit een tabel.
Hoe gaat u hierbij te werk?

Stap 1.1: Bepaal de windsnelheid
U kunt dit zelf doen. Een hulpmiddel voor het inschatten van de windsnelheid/kracht vindt u in
onderstaande tabel:
Windsnelheid
in Beaufort
0 Beaufort
1 Beaufort
2 Beaufort
3 Beaufort
4 Beaufort
5 Beaufort
6 Beaufort

Meteorologische
omschrijving
Windstil
Zwakke wind
Zwakke wind
Matige wind
Matige wind
Vrij krachtige wind
Krachtige wind

7 Beaufort
8 Beaufort

Harde wind
Stormachtig weer

Kenmerken
Rook stijgt recht omhoog
Lichte rimpel op wateroppervlak, rook drijft af
Wind beweegt een vlag
Wind beweegt een vlag, bladeren en twijgen
Wind beweegt kleine takken
Wind doet dunne takken met bladeren zwaaien
Wind doet grote takken bewegen en bovengrondse
leidingen fluiten
Wind beweegt bomen en bemoeilijkt het lopen
Wind rukt kleine takken af
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U kunt de windsnelheid ook krijgen via volgende websites. Gebruik hiervoor de gegevens van het
dichtstbijzijnde meetstation.
www.kmi.be

Stap 1.2: Bepaal de bewolkingsgraad
U kunt dit zelf doen, op volgende manier:
Verdeel de volledige hemel denkbeeldig onder in 8 delen. Een volledig bedekte hemel geeft u de
waarde 8, een wolkenloze hemel de waarde 0. Voor alle tussenliggende waarden wordt een
inschatting gemaakt.
In een aantal gevallen is de bedekkinggraad van de hemel onbekend, meestal is de bovenlucht
dan onzichtbaar omwille van mist en kan dus de Pasquill-klasse niet worden bepaald. Als
vuistregel kan de stabiliteit gekarakteriseerd worden als neutraal.
U kunt de bewolkingsgraad ook krijgen via internet (zie hiervoor stap 1.1 windsnelheid).

Stap 1.3: Lees bijhorende stabiliteitsklasse af in de tabellen
Er zijn 5 verschillende tabellen. Voor overdag zijn voor de 4 seizoenen verschillende tabellen
opgesteld. Voor ‘s nachts is 1 tabel opgemaakt. Ook kun u bij de tabellen per maand aflezen
vanaf hoe laat het nacht is.
De betekenis van A, B, C, D, E en F is de volgende:
A
B
C
D
E
F

zeer onstabiel
matig onstabiel
licht onstabiel
neutraal
licht stabiel
matig tot zeer stabiel

Door in de kruistabel windsnelheid en bewolkingsgraad te combineren kom je bij de bijhorende
stabiliteitsklasse terecht.
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windsnelheid

van (uur) tot (uur)
7
22
8
20
8
20

windstil
zwak
zwak
zwak
zwak
zwak
zwak
matig
matig
matig
matig
matig
matig
matig
vrij krachtig
krachtig
hard
stormachtig

knopen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
>12
16
22
28
34

m/s
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
>6
8
11
14
17

onbewolkt

ZOMER
juni
juli
augustus

half bewolkt

bewolkingsgraad (octas)

km/h beauf.
0
0
1,8
0-1
3,6
1
5,4
1
7,2
2
9
2
10,8
2
12,6
3
14,4
3
16,2
3
18
3
19,8
4
21,6
4
>21.6
4
28,8
5
39,6
6
50,4
7
61,2
8

0
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C

1
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C

2
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C

3
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
D

4
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
C
C
D

5
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
D

6
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D

7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

geheel bewolkt

ZOMER - DAG

8
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

NACHT
half bewolkt

onbewolkt

windsnelheid

windstil
zwak
zwak
zwak
zwak
zwak
zwak
matig
matig
matig
matig
matig
matig
matig
vrij krachtig
krachtig
hard
stormachtig

kn.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
>12
16
22
28
34

m/s
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
>6
8
11
14
17

km/h beauf.
0
0
1,8
0-1
3,6
1
5,4
1
7,2
2
9
2
10,8
2
12,6
3
14,4
3
16,2
3
18
3
19,8
4
21,6
4
>21.6
4
28,8
5
39,6
6
50,4
7
61,2
8

0
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
D
D
D
D

geheel bewolkt

bewolkingsgraad (octas)

1
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
D
D
D
D

2
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
D
D
D
D

3
F
F
F
F
F
F
F
E
E
E
D
D
D
D

4
F
F
F
F
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D

5
F
F
F
F
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D

6
F
F
F
F
E
E
E
D
D
D
D
D
D
D

7
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

8
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

NACHT
december
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november

van tot
(uur) (uur)
17
9
18
9
18
9
19
8
21
8
22
7
23
6
21
7
21
7
20
8
19
9
17
9
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Theoretisch
Het bepalen van de meteorologische omstandigheden gebeurt op basis van de stabiliteit van de
atmosfeer. Deze geeft immers weer hoe een eventuele luchtverontreiniging zich zal verspreiden.
Hieronder worden kort de stabiliteitstoestanden van de atmosfeer beschreven.

Stabiliteit atmosfeer
Een visuele voorstelling van een pluim bij verschillende stabiliteitstoestanden wordt geïllustreerd
in onderstaande figuren.

onstabiele atmosfeer

neutrale atmosfeer

stabiele atmosfeer
 Bij een onstabiele atmosfeer wordt de pluim sterk verspreid. De vervuiling wordt zo beter
uitgespreid en veroorzaakt minder hinder.
 In een neutrale atmosfeer wordt de verspreiding niet tegengewerkt en ook niet bevorderd.
De pluim zal kegelvormig uitdunnen.
 In een stabiele atmosfeer wordt de verticale beweging tegengewerkt zodat de verspreiding
traag verloopt en de overlast dus groter kan zijn.
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Bijlage 3: Variant E3.0
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Bijlage 3:

PhastRisk: Variant E3.0

Om een idee te krijgen van de invloed van de verschillende windsnelheden en stabiliteitsklassen
heeft DuPont gevraagd de berekeningen ook uit te voeren met de weersgesteldheid E3.0. Dit
betreft een stabiliteitsklasse E en een windsnelheid 3,0 m/s.
In de hieronder staande grafieken zijn de resultaten uitgewerkt.

Figuur B3.1

Zijaanzicht van de pluim van de Voorlichtingsgrenswaarde (1,0 ppm, 25 0C),
Alarmeringsgrenswaarde (13 ppm) en Levensbedreigende waarde (53 ppm) bij E3.0

Figuur B3.2

Zijaanzicht van de pluim van de geurgrens (0,5 ppm, 25 0C) bij E3.0
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Bijlage 4: additionele formaldehyde-emissies
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Bijlage 4:

PhastRisk: additionele
formaldehyde-emissies

Naast de onbedoelde emissie van formaldehyde (het incident) zijn er tevens nog vergunde
emissies van formaldehyde: deze zijn aanzienlijk kleiner in omvang dan de emissie van het
incident, maar een deel van de formaldehyde die zo vrijkomt, komt op een veel lagere hoogte vrij
en kan zo wellicht, substantiële invloed hebben op de te bereiken formaldehydeconcentraties.
Deze bronnen zijn gemodelleerd (met PhastRisk). Merk op dat deze bronnen grofweg een lagere
emissie in de orde van grootte van 1.000 hebben dan de incidentele emissie.
Low Boiler

DFA Productie

Forma ECS N/Z

Diffuse emissie

Bron grootte
Formaldehyde

52,8 g/h

86,2 g/h

21,3 g/h

110 g/h

Lozingshoogte

27

20

33

Leefniveau

Concentratie
Formaldehyde

Laag

Laag

1,43/1,02 mg/Nm3

Laag

Temperatuur

omgevingstemp

35-60

92-100

omgevingstemp

Locatie (rdm)

109711 / 425689

109481 / 425676

109845 / 425607

Formaplant,
Chemical en
Finishing

De brongrootte is afgeleid uit een opgave van Dupont van de emissie bij deze specifieke bronnen
betreffende het tijdvak 1 januari 2016 tot en met 31 augustus 2016.
Op de volgende wijze is gepoogd inzicht te krijgen in de formaldehydeconcentraties in de
omgeving als gevolg van deze bronnen:
•

Alle bovenstaande bronnen zijn opgeteld (totaal 270 g/h) en gemodelleerd als een
cirkelvormige oppervlaktebron met een diameter van 20 m (straal 10 m). Hoogte waarop de
emissie plaatsvindt: 3 m. Temperatuur van de emissie 40 oC. Duur van de emissie is gelijk
verondersteld aan de duur van de incidentele emissie (32,5 uur).
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Een dergelijke bron resulteert in onderstaande concentraties op leefniveau (1 m hoogte):

Figuur B4.1

Gerealiseerde concentraties (indicatief) ten gevolge van additionele bronnen
(weersgesteldheid D4.5)

Figuur B4.2

Gerealiseerde concentraties (indicatief) ten gevolge van additionele bronnen
(weersgesteldheid F1.5)

Conclusie van deze exercitie: de orde van grootte van de door de additionele bronnen
veroorzaakte formaldehydeconcentraties in de omgeving (ter hoogte van de brug en de
woningen) bedraagt circa 0,025 tot 0,01 ppm (weersgesteldheid F1.5) of 0,001 tot 0,0005 ppm
(weersgesteldheid D4.5).
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Bijlage 5: PhastRisk verspreidingsberekening F1.5
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Bijlage 5:

PhastRisk-verspreidingsberekening F1.5

Op verzoek van het bevoegd gezag is ook een verspreidingsberekening gemaakt met F1.5. Het is gezien de
weeromstandigheden niet zeker dat deze weergesteldheid zich heeft voorgedaan. Wel kan worden
opgemerkt dat bij externeveiligheidsberekeningen de weergesteldheid F1.5 bij toxische scenario’s wordt
gebruikt om de maximale-effectafstand te berekenen. Dit betekent dat de weersgesteldheid F1.5 een
'worst case' effectafstand genereert: door de lage windsnelheid en de grote stabiliteit van de atmosfeer is
de snelheid waarmee verdunning van de toxische stof (formaldehyde in dit geval) plaatsvindt, uiterst
langzaam. Daardoor ontstaan hoge concentraties toxische stof op grote afstand van de bron.

Figuur 4.1b

Zijaanzicht van de pluim van de Voorlichtingsgrenswaarde (blauw: 1,0 ppm, 25 0C),
Alarmeringsgrenswaarde (groen: 13 ppm, 25 0C) en Levensbedreigende waarde ( oranje:
53 ppm, 25 0C), bij D4.5

De voorlichtingsgrenswaarde komt tot op circa 1.025 m afstand van de stack bij weersgesteldheid F1.5. In
onderstaande figuur is de pluim getekend die zich voordoet op een hoogte van 46,5 m: dit om een indruk te
krijgen van de grootte van de pluim en de grootte van het fabrieksterrein. Het blijkt dat deze pluim niet
meer geheel op het terrein van Du Pont de Nemours is gelegen.
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Figuur 4.2b

Pluim op 46,5 m hoogte met laagste concentratie 1 ppm (voorlichtingsgrenswaarde) F1.5
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Bijlage 6: Rapport Buro Blauw
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Bijlage 6:

Rapport Buro Blauw

Deze bijlage is niet ingevoegd, maar wordt apart bijgevoegd.

Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Tolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEENTolhuisweg 57
8443 DV HEERENVEEN
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN
T. (0570) 66 39 93
E. save@anteagroup.com

www.anteagroup.nl
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verveelvoudigd en/of openbaar worden
gemaakt door middel van druk, fotokopie,
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INLEIDING

Buro Blauw heeft in opdracht van Antea Group verspreidingsberekeningen uitgevoerd
voor de formaldehyde emissies welke zich bij DuPont de Nemours op de locatie aan de
baanhoekweg 22 in Dordrecht hebben voorgedaan in Augustus 20t6.

Aanleiding van het onderzoek is een incident welke heeft plaats gevonden op 10, 11 en
12 augustus. Bij DuPont wordt binnen de procesvoering gewerkt met formaldehyde.
Tijdens een incident is er een grotere hoeveelheid via een stack naar de lucht
geëmitteerd dan gebruikelijk.
Doel van het onderzoek is het vaststellen van de concentraties op leefniveau in de
omgeving. Daarvoor zijn locaties in de omgeving van DuPont gekozen.

In dit rapport worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. In hoofdstuk 2 wordt een
omschrijving van de situatie omschreven en de uitgangspunten besproken. In hoofdstuk
3 worden de resultaten van de verspreidingsberekeningen gepresenteerd.

F

bldlrw

2.

OMSCHRIJVING VAN DE SITUATIE

2.L.

Storingsemissie
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De storingsemissie heeft zich voorgedaan vanaf woensdag 10 augustus 2I:48 uur, en is
beëindigd vrijdag 12 augustus 6:22 uur. Tijdens de storingsemissie is deze mogelijk
opgemerkt door geurwaarneming van een medewerker op het terrein van DuPont, in de
buurt van de Viton@ fabriek. De omvang van emissie tijdens het incident is in het
bovenliggende rapport van Antea Group (project 04L2240.00 - DQ15 ) omschreven. In
deze rapportage wordt enkel de voor het rekenmodel relevante parameters gegeven.

2.2.

Concentratie berekening formaldehyde en geurdetectiegrens

De berekeningen zijn uitgevoerd met een invoer van emissie in gram/uur, en
concentraties op immissie niveau in ¡rglm3, Formaldehyde heeft een mol massa van
30,031 g/mol. De concentratie is om te rekenen naar ppb door de concentratie in pglm3
te vermenigvuldigen met 0,81. Een formaldehyde concentratie van 100 pg/m3 is daarmee
gelijk aan B1 ppb (onder standaard omstandigheden).
Door de Omgevingdienst Zuid-Holland Zuid is aangegeven dat zij voor geurwaarneming
een ondergrens van 0,2 ppm aanhouden. Dit komt overeen met een concentratie van
247 pg/m3 uitgaande van standaard omstandigheden.

2.3.

Verspreidingsmodel basis gegevens

De verspreidingsberekeningen voor de emissies van formaldehyde zijn uitgevoerd met

het Nieuw Nationaal Model (NNM) waarbij gebruik gemaakt is van het softwarepakket
GeoMilieu v4.00, STACKS-G module, Stacks+ versie 2Ot6.1 / PTeSRM 1.603. Release 1
juni 2016.
De ruwheidslengte van 0,71 meter is door het model berekend met het PTeSRM model,
gebaseerd op de meest recente ruwheidskaarten, zoals geïntegreerd in het softwarepakket.
Hierbij is een gebied van 4x4 kilometer als grondslag gebruikt, waarbij DuPont zich in het
midden van dit raster bevindt.
De berekeningen zijn uitgevoerd over de 10 augustus 2016 tot en met 12 augustus 2OL6,
waarmee 72 uur is doorgerekend, waarbij een continue emissie is veronderstelt. De resultaten
zijn alleen relevant voor het tijdsvak waarbinnen er emissie is opgetreden; vanaf 10 augustus
21:00u, tot 12 augustus,0B:00u. De concentratieberekeningen geven daarmee een beeld
van de uurgemiddelde blootstelling aan formaldehyde van de omgeving tijdens én één uur na
het incident.
Voor de meteorologische gegevens is gebruik gemaakt van de uurgemiddelde waarden
afkomstig van station Rotterdam 344 ( Gegevens KNMI ), zoals ook de omgevingsdienst
als aanbevolen meteostation aangaf in een eerder schrijven.
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b]firnrt
Bepaling relevante toetsingspunten

2.4

Uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) zijn relevante toetsingspunten
geselecteerd. De BAG gegevens worden door het Ministerie van lenM in samenwerking
met het Kadaster beschikbaar gesteld. Uit de BAG gegevens is een selectie gemaakt voor
gebouwen met de bestemming wonen. In de omgeving van DuPont zijn er in de
windrichtingen noord, zuid en west woningen aanwezig. In figuur 2.L zijn de woningen
ten noorden van DuPont ter illustratie weergeven.
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Gebouwen met als bestemming wonen, ten noorden van de inrichting van DuPont,
Ministerie l&M en Kadaster.

Uit de gebouwen met bestemming wonen zijn in elke windrichting woningen
geselecteerd. Het betreft zowel verspreid liggende woningen als ook aaneengeschakelde
woningen. Voor deze gebouwen (voornamelijk flatgebouwen ten zuid westen van DuPont)
zijn hoekpunten van de gebouwen geselecteerd welke zich op de kortste afstand tot de
inrichting van DuPont bevinden. In tabel 2.1 worden de toetsingslocaties samengevat. In
figuur 2.2 worden de locaties grafisch weergeven. Uit deze figuur blijkt dat in alle
windrichtingen voor de dichtstbijzijnde woningen een representatieve selectie is gemaakt.
Daarnaast is er een toetspunt op het terrein van DuPont toegevoegd, ter plaatse van de
Viron @ fabriek waar een medewerker een geurwaarneming heeft gedaan, en is er een
toetpunt opgenomgen ter vergelijking met de PhastRisk berekeningen van AnteaGroup.

.l-I
Dnuw
Tabel2.1
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Geselecteerde toetsingslocaties welke representatief worden geacht voor de omgeving

van DuPont in alle windrichtingen. Gegevens afkomstig van Ministerie l&M en Kadaster
2012. Rijksdriehoekscoördinaten bepaald met behulp van gegevens afkomstig van
OpenStreetMap.oro deelnemers onder CC BY-SA 2.0 licentie.
Locatie (postcode)

Nr

I

x lml

Y [m]

LK

ro97It

426392

2

3361 GN

LtoL29

426333

3

3361 GM

3356

11.0850

426299

4

3313

LB

ro92tt

425827

5

3313 BA

1089s2

425432

6

3313 TA

1090s3

42s233

7

3313 ET

109L4L

425t21

33L3

LE

r10L20

424318

Waarneming
PhastRisk vergelijk

109791

425849

Lrot27

426032

8

W
P

{,

2

o

3

op

c

.1

4
ô

w

Q.
a

,7

5
,)

6
'1

7

,s
Figuur

2.2

Toetsingspunten representatief gekozen in de omgeving van de inrichting van DuPont.
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Broninvoer

Er zijn 5 bronnen te onderscheiden: 1 incidentele emissie, welke over een 46,5 meter

hoge stack plaats heeft gevonden, daarnaast 3 reguliere stack emissies en 1 oppervlakte
bron welke het totaal aan diffuse emissie omvat. In tabel 2.2zijn voor de verschillende
bronnen de relevante emissieparameters gegeven. Voor de verdere specifieke

modelinvoer wordt verwezen naar bijlage A, het berekeningsjournaal van STACKS.

Tabel2.2

Ingevoerde bronnen, vracht, temperatuur en emissiehoogte

Emissie (kglh)

Delrin
incident

Low

DFA

Boiler

product¡e

Forma

ECS

N/Z

Diffuus

84

0,053

0,086

0,02L

O,IL

Schoorsteen hoogte

46,5

27

20

33

1,5

Temperatuur

298

308

365

298

Voor de invoer van de incident emissie, welke de grootste vracht omvat, is bij de invoer
zo gedetailleerd mogelijk ingevoerd. Zo is rekening gehouden met gebouwinvloed en zijn
de schoorsteenparameters zo realistisch mogelijk ingevoerd. Voor de overige stacks is

uitgegaan van standaard parameters, waarbij temperatuur en uittrede snelheid worstcase laag zijn ingeschat. Er is hierbij niet gerekend met gebouwinvloed. Naast deze stack
emissies treden er ook diffuse emissies op, bijvoorbeeld bij appendages of pompen. De
emissie vracht van formaldehyde is voor deze emissies ingevoerd als lage oppervlakte
bron, daar deze op beperkte hoogte optreden. Deze oppervlakte bron omvat het gehele
gebied binnen DuPont waar formaldehyde in vluchtige vorm wordt verwerkt. Diffuse
bronnen worden in het model op 1,5 meter hoogte gemodelleerd, zonder warmte inhoud

(temperatuur).

E
þunrw
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RESULTATEN

In tabel 3.1zijn de locaties waarop immissie concentraties werd berekend weergegeven,
van uur tot uur. De windrichting was tijdens het incident zuid westelijk (ZZW en WNW).
Er is géén immissie berekend op locaties 4t/m7.Deze zijn daarom niet opgenomen.
Tabel 3.1. Uuroemiddelde concentraties formaldehvde [uq/m3l

Nr.

date

L

10-8

hour
27

L

2

3

I

P

W

0

L,37

43,72

0

6,56

2,66

2

22

0

0

L3,1,6

0

3,24

3,43

3

23

0,05

6,L2

1,8

0

L,83

3,35

4

24

0

1,87

0

0

1,53

L,27

L

0

13,24

12,75

0

155,05

2,22

2

0

L39,74

0,3

0

27,47

15,96

5

1L-8

6
7

3

0,L7

116,38

0

0

0,67

8,79

8

4

76,88

1,24

0

0

0,01

9

5

10,L5

!0,54

0

0

0,06

t,92
2,7r

10

6

L00,98

0,06

0

0

0

L,05

tt

7

3,55

3,74

0

0

0,03

1,88

L2

I

0,04

78,17

0

0

o,37

54,47

13

9

0

99

0,03

0

18

L10,4

t4

10

0

0

7,97

0

7,14

0,16

15

LL

0

18,49

5L,77

0

t04,76

6,18

L6

L2

0

0

42,83

0

5,27

0,31

t7

13

0

0

15,35

0

0,69

0,L6

18

T4

0

0

L5,51

0

0,75

0,L6

19

15

0

0

9,88

0

o,o7

0,L5

20

L6

0

0

4,t9

0

o,o2

o,t4

2t

L7

0

0

4,64

0

o,02

0,74

22

18

0

0

r,62

0

0,05

o,o2

23

T9

0

0

0

0

0

0

24

20

0

0

53,16

0

5,86

0,39

25

2T

0

46,25

37,76

0

109,15

2,59

26

22

0

0,01

r48,37

0

I12,19

2,23

27

23

0

0,01_

13,66

0

3,96

0,24

28

24

0

0

0

0

0

0

29

12-8

1.

0

0

0

0,39

0

0

2

0

0

0

0

0

0

31

3

0

0

0

0

0

0

32

4

0

0

0,0L

0

0

0

33

5

0

0

0

0

0

0

34

6

0

0

0

0

0

0

35

7

0

0

0

0

0

0

30

.F

Dl4UW

Rapportnr. 812016,8197. 01-V02
20 oktober 2016
Pagina 9 van 17

Uit de tabel valt af te lezen dat, voor de locaties bij woningen, de langste blootstelling
heeft plaats gevonden bij toets punt 3. Op deze locatie is er gedurende circa 20 uur
blootstelling aan formaldehyde is opgetreden.
Uit de tabel blijkt verder dat hoogste formaldehyde concentratie bij deze zelfde woning is
opgetreden op 11 augustus, rond 22:OOu 's avonds. De uurgemiddelde concentratie
bedraagt I48,4 prglm3. Deze concentratie is lager dan de geurdetectiegrens van 247
uglm3.

Voorde waarneming bij de Viton@ fabriek welke rond 22:00u werd gedaan, blijkt dat
deze niet duidelijk overeen komt met de verspreidingsberekeningen: Rond dit tijdstip is
er slechts een licht verhoogde concentratie formaldehyde berekend ten opzichte van de
omliggende uren. De uurgemiddelde concentratie 21:00u en 22:OOu bedraagt 3 Ug/m3,
deze concentratie is veel lager dan de geurdetectiegrens. Echter, het betreft een
uurgemiddelde waarde. Het is niet uitgesloten dat er binnen dat het uur hogere
concentraties zijn opgereden, en dat formaldehyde als geur waarneembaar is geweest.
Voor de locatie P, waar het PhastRisk programma de hoogste concentratie berekend, is
de maximaal berekende uurgemiddelde concentratie 155 pglm3. Deze concentratie is in
de nacht van 10 op 11 augustus tussen L2 en t uur 's nachts opgetreden. Dit is eveneens
de hoogste uurgemiddelde veldwaarde van alle toets punten.

In figuur 3.1 zijn de contouren van de uurgemiddelde waarden gepresenteerd. Hierbij is
te zien dat de pluim aan de rand van het terrein het leefniveau bereikt ( contouren op 1,5
meter hoogte) waarbij de hoogste concentratie over de Merwede en de baanhoekbrug
ligt. Een uur later is de wind zuidelijker gedraaid, en ligt de pluim meer richting het
noorden en liggen de concentraties iets lager. Deze pluim is in figuur 3.2 weergegeven.
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Pluim van 11 augustus 00:00u-01:00u. in pg/m3
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Berekeningsjournaal
STACKS+ VERSIE 2016.1

Release 1 juni 2016

imodus=
n u10=
n u102=
n u103=
n u104=

1

0
0
0
0

runidentificatie GM-STACKS-inert gas-2015

Stof-identificatie:

inerL gas

start datum/tijd:
2O-LO-20L6 00:39:56
datum/tijd journaal bestand: 2O-L0-20L6 00:39: 56
BEREKENINGRESULTATEN

Percentielen

voor

1-uurgemiddelde concentraties

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)
Berekening uitgevoerd, ZONDER de nieuwe DEPAC routine!
Met eigen meteorologie-bestand gerekend

:

C: \UsersVAAP- 1. PET\AppData\Local\Temp\GEOMILIEU\CORE_1\0-0-8\CustomMeteo.txt
Alleen bron(nen)-bijdragen berekend
opgegeven referentiejaar: 2OL6
!

Doorgerekende ( meteo) periode
Start datum/tijd: 10- 8-2016 1:00 h
Eind datum/tijd:12- B-2016 24:OOh
Historische bereken ingen

Aantal meteo-uren waarmee gerekend is

72

F

Rapportnr. 812016.8197.01-V02
20 oktober 2016
Pagina 13 van 17

þlfiuw

De windroos: frequentie van voorkomen van de windsektoren(uren, o/o) op receptor-

locatie met coördinaten: 109596 425934
gem. windsnelheid, neerslagsom
sector(van-tot) uren o/o ws neerslag(mm) inert gas windstil

1 (-15- 15): 3,0 4.2 3.2 0.00 0
2 ( 15- a5): 1.0 t.4 2.8 L.70 0
3 ( 4s - 7s): 0.0 0.0 0.0 0,00 0.0 0.0 0.0
4 ( 75 - 105): 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0
5 (105-135): 1.0 L.4 2.8 2.50
0
6 (135 - 165): 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0
7 (165-195): 4.0 5.6 3.3 0.10
0
8 (195-225): Lz.O L6.7 3.7 3.50
0
(225-255):
9
26.0 36.7 4.6 5.90
0

10 (255-285): t4.O I9.4 3.5 5.10
11 (285-315): 4.O 5.6 2.9 0.70
12 (315-345): 7 .O 9.7 4.O 0.30
gemiddeld/som: 0.0
3.9 19.80

0
0
0

lengtegraad: : 5.0
breedtegraad:: 52.0
Bodemvochtigheid-index: 1.00
Al

bedo (bodemweerkaatsi ngscoefficient)

:

0.20

voor

1-uurgemiddelde concentraties
In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken)
de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen
kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor
minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand)
Percentielen

Aantal receptorpunten
1
gebied
Terreinruwheid receptor
Im]: 0.7100
Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (20-displacement)
Terreinruwheid Im] op meteolokatiein windgegevens verwerkt
Hoogte berekende concentraties [m]: 1.5

Gemiddeldeveldwaardeconcentratie [uglm3]: 3.05772
hoogste gem. concentratiewaarde in het grid: 3.01584
Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks: 100.98147
Coördinaten (x,y):
LO97LL, 426392
Datum/tijd (yy,mm,dd,hh): 2016 8 11 6
Aantal bronnen

5

0.0

E
blauw
*r<x******
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Brongegevens van

OPPERVLAKTEBRON

xx

bron :

1

lOppervlaktebron 229] "Diffuus, Oppervlakte Diffuus"

X-positie van de bron [m]:
109742
Y-positie van de bron [m]:
425658
kortste zijde oppervlaktebron [m] : 116,6
langste zijde oppervlaktebron [m] : 284.7
Hoogte oppervlaktebron is
: 1.5
Orientatie oppervlaktebron lgradenl: 168.6
Aantal bedrijfsuren:
72
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddeldeemissieoverbedrijfsuren: (kgls)
0.000030560
gemiddelde em¡ssie over alle uren: (kgls)
0.000030560
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.000030560 over alle uren (
72)

*********

Brongegevens van bron : 2
xx BRON PLUS GEBOUW xx [Schoorsteen 203] "Stack, 46,5m hoge stack 0,25m

X-positie van de bron [m]:
109668
Y-positie van de bron [m]:
425696
langste zijde gebouw [m]:
69.7
kortste zijde gebouw [m]:
38,6
Hoogte van het gebouw [m]:
t4.5
gebouw
Oriëntatie
169.7
[graden] :
x-coördinaat van gebouw Im]: 109655
y-coördinaat van gebouw [m]: 425696
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 46.5
Inw. schoorsteendiameter (top):
O.25
Uitw. schoorsteendiameter (top):
0.75
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 0.01700
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.37804
Temperatuur rookgassen (K)
: 298.00
Gem, warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :
0.000
x*Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:
72
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddeldeemissieoverbedrijfsuren: (kgls)
0.023333300
gemiddelde emissie over alle uren: (kgls)
0.023333300
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.023363860 over alle uren (
72)

TF
þnuw
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Rapportnr. 812016.8197.01-V02
20 oktober 2016
Pagina 15 van 17

Brongegevens van

PUNTBRON

xx

bron :

3

[Schoorsteen 226] "Low Boiler, Lozing 27 meter 53

X-positie van de bron [m]:
tO97lL
Y-positie van de bron [m]:
425689
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 27.0
Inw. schoorsteendiameter (top):
1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):
1,10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 0.10000
Gem, uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.14365
Temperatuur rookgassen (K)
: 308.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :
0.003
*xWarmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttempx*
Aantal bedrijfsuren:
72
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddeldeemissieoverbedrijfsuren: (kgls)
0.00OOL4670
gemiddelde emissie over alle uren: (kgls)
0.000014670
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.023378531 over alle uren (
72)

*********
xx

Brongegevens van

PUNTBRON

xx

bron :

4

[Schoorsteen 227] "DFA prod., Lozing 20 meter 869

tr

X-positie van de bron [m]:
109481
Y-positie van de bron [m]:
425676
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 20.0
Inw. schoorsteendiameter (top):
1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):
1.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : O.L7O23
Temperatuur rookgassen (K)
: 365.00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :
0.011
xxWarmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:
72
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddeldeemissieoverbedrijfsuren: (kgls)
0.000023940
gemiddelde emissie over alle uren: (kgls)
0.000023940
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.02340247L over alle uren (
72)
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*********
**

Brongegevens van

PUNTBRON

**

bron

:

5

[Schoorsteen 228] "Forma ECS , Lozing 33 meter 2L.."

X-positie van de bron [m]:
109845
Y-positie van de bron [m]:
425607
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]: 33.0
Inw. schoorsteendiameter (top):
1.00
Uitw. schoorsteendiameter (top):
1.10
Gem. volumeflux over bedrijfsuren (Nm3/s) : 0.10000
Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) : 0.13898
Temperatuur rookgassen (K)
: 298,00
Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW) :
0,001
**Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**
Aantal bedrijfsuren:
72
(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0)
gemiddeldeemissieoverbedrijfsuren:(kgls) 0.000005920
gemiddelde emissie over alle uren: (kgls)
0.000005920
cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.023408391 over alle uren (
72)

lijst met receptorpunt die ergens een bronafstand van nul gaven:

F
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Onderwerp

Beoordeling van de berekende formaldehyde massastroom tijdens een incident bij
Dupont in augustus 2016

Geachte heer van der Ark,
Op uw verzoek van 25 oktober 2016, heeft TNO gekeken naar de berekende
formaldehyde massastroom (in kg/uur) tijdens een incident bij DuPont in augustus
2016. In deze brief wordt een beschrijving gegeven van de analyse van TNO over
deze massastroom.

Onze referentie
0100300708 (vs2)
E-mail
rianne.droge@tno.nl
Doorkiesnummer
+31 88 866 20 26
Doorkiesfax
+31 88 866 20 44

Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bij de Griffie van de
Rechtbank Den Haag en de Kamer van
Koophandel Den Haag van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens
vinden op www.tno.nl.
Op verzoek zenden wij u deze toe.
Handelsregisternummer 27376655.

1 Introductie
In augustus 2016 heeft er bij DuPont een incident plaatsgevonden waarbij
formaldehyde is vrijgekomen via een defecte breekplaat. DuPont heeft
berekeningen uitgevoerd om de massastroom tijdens het incident te bepalen
[DuPont, 2016]. TNO is gevraagd om te controleren of de berekende
massastroom van de juiste ordegrootte is.

2 Methodiek
TNO maakt gebruik van het TNO consequentieberekeningspakket EFFECTS
[TNO, 2016]. EFFECTS bevat meerdere modellen om de fysische effecten te
bepalen van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (uitstroom-, verdampings- ,
warmtestraling-, dispersiemodellen, etc.). Het gebruikte model is het Gas release
from vessel. Dit specifieke gas-uitstromingsmodel is gebaseerd op relaties uit
paragraaf 2.5.2.3 van het zogenaamde “Gele boek” [CPR14,2005]
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3 Beschrijving situatie
In de rapportage betreffende het onderzoek naar de formaldehyde emissie in
augustus 2016 [DuPont, 2016] wordt een beschrijving gegeven van het proces.
Tussen de breekplaat (3”) en de veiligheidsklep zit een omloopleiding (0.5”, 2.3
m). Het formaldehyde is via de omloopleiding naar de stack gegaan.
De voordruk van de breekplaat is 91kPag (continu gemeten in de fabriek). De
2
gatgrootte in de breekplaat is ca 100 mm . De temperatuur in de tank is door
DuPont geschat op 15°C. De gemiddelde temperatuur van het gas in de bypass
leiding is 78 °C.

4 Resultaten
Er zijn verschillende situaties doorgerekend:
2
• Basissituatie: Een gat van 100 mm in een 0.5” leiding met een lengte van
2.3 m. Dit is de situatie zoals door DuPont doorgerekend.
2
• Een gat van 100 mm in een tank
2
• Een gat van 100 mm in een 3” leiding met een lengte van 2.3 m
De laatste twee situaties zijn doorgerekend omdat niet geheel duidelijk is wat de
precieze configuratie is van de situatie (bevindt de breukplaat zich op een leiding
aan een tank of bevindt de breukplaat zich direct op een tank).
Daarnaast zijn voor de basissituatie ook de volgende parameters gevarieerd
• Temperatuur: 78 °C : de gemiddelde temperatuur in de bypass leiding
[DuPont, 2016]
• Druk: 100 kPag: operatiedruk varieert van 70 tot 100 kPag [DuPont, 2016]
• Gatgrootte: 1.5 keer de door DuPont vastgestelde gatgrootte, om de
invloed van het gat op de massastroom aan te geven.
De volgende tabel toont de uitgangspunten en de verkregen maximale
massastroom. Enkele parameters zijn gevarieerd om de invloed van druk,
temperatuur en scenario te bepalen op de massastroom.
e
De basissituatie is in de 2 kolom gegeven. De kolommen 3-7 bevatten uitsluitend
de parameterwaarden die gevarieerd zijn t.o.v. de basissituatie.
Het volume van de tank is een arbitraire waarde. Voor de resultaten van de
uitstroomberekening is het volume niet relevant, aangezien het maximale (initiële
debiet) niet door het volume beïnvloed wordt. Het initiële uitstroomdebiet wordt
hoofdzakelijk bepaald door de druk, effectieve gatgrootte (gatgrootte gecorrigeerd
voor de discharge coëfficiënt) en gasdichtheid.
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Tabel 4-1
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Invoerparameters en resultaten

Parameter

Basissituatie
Gat in 0.5”
leiding

Gat in 0.5”
leiding hogere
temperatuur

Gat in 0.5”
leiding hogere
druk

Gat in 0.5”
leiding – gat
2
150 mm

Gat in 3”
leiding

Gat in tank

Gat in leiding
aan tank
2.3
3

Gat in tank

Invoerparameters
Stof
Expansie
3
Volume tank [m ]
Scenario
Leidinglengte [m]
Leidingdiameter [inch]
Ruwheidslengte leiding
[mm]
Gatgrootte [mm]

Formaldehyde
Adiabatisch
100
Gat in leiding
aan tank
2.3
0.5
0.0045
2

11.3 (100 mm )

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

13.8 (150
2
mm )

Discharge coëfficiënt [-]
Temperatuur in tank [ °C]
Druk in vat [bara]
Resultaten

0.62
15
1.91

78

Maximale massastroom
[kg/h]

84

74

2
89

102

Op basis van bovenstaande basissituatie (= situatie zoals door DuPont
doorgerekend) wordt een maximale massastroom verkregen van 84 kg/h. Dat is
dezelfde massastroom als door DuPont uitgerekend.
Het zelfde scenario met een hogere temperatuur zorgt voor een lagere
massastroom, door de lagere dichtheid van het formaldehyde. Vergroting van de
gatgrootte zorgt voor een toename van de massastroom: de massastroom is recht
evenredig met het uitstroomoppervlak. De hogere druk (100kPag) resulteert in een
iets hogere massastroom (89 kg/h vs 84 kg/h) vergeleken met de basissituatie.
Uitgaande van een ander scenario (gat in een 3” leiding of gat in een tank) wordt
een hogere massastroom verkregen (104 kg/h).

5 Conclusie
Uitgaande van het door DuPont gehanteerde scenario komt TNO tot dezelfde
massastroom. Bepalend voor de uitstroming zijn de druk, de gatgrootte en
gasdichtheid. Variatie van deze parameters en van het scenario resulteert in
andere massastromen, maar alle in de zelfde ordegrootte.

104

104
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Onderwerp:

Advies gezondheidsrisico's formaldehydelekkage augustus 2016
bij DuPont Dordrecht

Aanleiding en vraagstelling
Van 10 augustus 2016 ‘s avonds tot 12 augustus 2016 ’s ochtends vond bij de DuPont fabriek
in Dordrecht gedurende circa 32,5 uur een onbedoelde uitstroom van formaldehyde plaats uit
een schoorsteen. Op 20 oktober jl. kregen we van u de rapportage van Antea Group van een
onderzoek van deze lozing: “Verspreidingsberekening formaldehyde projectnummer
0412240.00 definitief revisie 3.0 20 oktober 2016” (hierna: het rapport).
U vraagt ons om het onderzoek in dit rapport te beoordelen vanuit gezondheidskundig
perspectief.
Rapport als uitgangspunt
Wij zijn uitgegaan van gegevens zoals vermeld in het rapport. Basis voor de beoordeling in
het rapport zijn de gegevens van de lozing – er wordt o.a. uitgegaan van een constante
uitstroom van 84 kg/uur formaldehyde uit de schoorsteen op een hoogte van 46,5 meter
boven maaiveld, de weersomstandigheden tijdens de lozing en de resultaten van
verspreidingsberekeningen met twee verschillende modellen. Zoals in het rapport staat
vermeld, moeten de berekende concentraties worden beschouwd als een indicatie van de
werkelijk opgetreden concentraties.
In het rapport worden o.a. de volgende conclusies getrokken:
- de Nederlandse interventiewaarden voor formaldehyde: de voorlichtingsrichtwaarde
(VRW), de alarmeringsgrenswaarde (AGW) en de levensbedreigende waarde (LBW) voor 1
uur blootstelling, worden op leefniveau (1 tot 1,5 meter boven maaiveld) nergens
gehaald;
- de gehanteerde geurdrempel van formaldehyde van 0,5 ppm en ook de lagere
geurdrempel van 0,2 ppm is op leefniveau niet gehaald;
- de berekende hoogste concentratie op leefniveau is 0,13 tot 0,15 ppm.
De hoogste concentratie van 0,13 tot 0,15 ppm is volgens de berekeningen opgetreden in een
pluimvormig gebied boven de rivier de Merwede. Buiten dit gebied zijn de concentraties op
leefniveau lager gebleven dan 0,15 ppm. Voor de dichtstbijzijnde woningen in Papendrecht en
Sliedrecht zijn de uurgemiddelde concentraties formaldehyde tijdens de lozing berekend op
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drie locaties. De hoogste uurgemiddelde concentratie op deze locaties was 0,11 ppm (148
microgram/m3).
Carcinogene en niet-carcinogene gezondheidseffecten van formaldehyde
Formaldehyde is stof met een stekende geur die in hoge concentraties sterk irriterend werkt
op ogen en luchtwegen. Daarnaast is formaldehyde een kankerverwekkende stof.
Formaldehydeconcentraties en niet-carcinogene effecten
Irritatie ogen en luchtwegen
De berekeningen in het rapport geven aan dat de Nederlandse interventiewaarden gevaarlijke
stoffen (VRW, AGW, LBW) door de lozing op leefniveau nergens worden gehaald.
De laagste van deze drie, de voorlichtingsrichtwaarde (VRW), is voor formaldehyde
vastgesteld op 1000 microgram/m3 (circa 1 ppm). Deze waarde is gebaseerd op oog- en
luchtwegirritatie. Irritatieklachten bij mensen zijn in de literatuur ook beschreven bij lagere
concentraties formaldehyde vanaf circa 0,1 ppm (ATSDR 1999, RIVM 2004, WHO 2010). De
WHO heeft voor formaldehyde op basis van oog- en luchtwegirritatie een ‘air quality
guideline’ vastgesteld van 100 microgram/m3 (circa 0,8 ppm). Deze waarde geldt voor
blootstelling gedurende 30 minuten (WHO 2010).
Uit het rapport, bijlage 6 Rapport Buro Blauw, blijkt dat de berekende uurgemiddelde
concentraties in de woonomgeving (locaties 1 t/m 3) af en toe hoger zijn dan de WHOguideline: per locatie is 1 tot 2 keer het berekende uurgemiddelde hoger dan 100
microgram/m3. Op basis van deze gegevens is het mogelijk dat sommige direct omwonenden
in Sliedrecht en Papendrecht tijdelijk lichte irritatieklachten hebben ondervonden. Deze
klachten zullen van voorbijgaande aard zijn geweest en geen blijvende gezondheidsschade
hebben aangericht.
Geur
Het rapport beschrijft de melding van een formaldehydegeur door een werknemer op het
terrein van DuPont tijdens de lozing. In het rapport is de lozing vergeleken met twee
geurdrempels: 0,5 ppm en 0,2 ppm. De pluimen van deze geurdrempels komen niet op
leefniveau (1 of 1,5 meter hoogte). Geurdrempels kennen een grote variatie. In de literatuur
worden ook lagere geurdrempels voor formaldehyde beschreven, waaronder een laagste
geurdrempel van 30 microgram/m3 (circa 0,024 ppm, RIVM 2007). Ook de WHO geeft aan
dat formaldehyde door sommigen kan worden waargenomen bij concentraties rond of lager
dan 100 microgram/m3 (WHO 2010). Het is daarom niet uitgesloten dat af en toe sommige
omwonenden formaldehyde konden ruiken tijdens de lozing.
Formaldehydeconcentraties en het risico op carcinogene effecten
Blootstelling aan formaldehyde kan bij mensen neuskeelholtekanker en mogelijk leukemie
(bloedkanker) veroorzaken. Deze relatie is gebaseerd op onderzoeken bij werknemers of
(medische) studenten die lange tijd waren blootgesteld aan hoge concentraties formaldehyde.
Op de website Risico’s van Stoffen van het RIVM1 is de ‘carcinogenic risk potency’ (CRP) van
formaldehyde vermeld. De CRP geeft de luchtconcentratie aan van een stof, die bij een
1

https://rvs.rivm.nl/zoeksysteem/stof/detail/756
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eenmalige 1 uur durende blootstelling leidt tot een kankerrisico van 1 op 10.000.
De CRP van formaldehyde is 1752 mg/m3 (= circa 1400 ppm). Deze waarde hebben we
gebruikt voor een snelle, globale berekening van het kankerrisico. De lozing heeft ca 32,5 uur
geduurd. Omgerekend zou bij die duur (bij lineaire extrapolatie) een concentratie van
1752/32,5 = 53,9 mg/m3 (= 43 ppm) leiden tot een kankerrisico van 1 op 10.000. Dan komt
0,43 ppm globaal overeen met een kankerrisico van 1 op miljoen.
De in het rapport berekende hoogste concentratie op leefniveau bedraagt 0,13 tot 0,15 ppm.
Deze concentratie ligt ruim onder 0,43 ppm. Gezien het bovenstaande kan worden gesteld
dat voor omwonenden het risico op kanker door blootstelling aan formaldehyde afkomstig uit
de lozing verwaarloosbaar klein is.
Gebruikte normen in rapport
De in het rapport gebruikte normen (VRW, AGW, LBW) zijn niet de enige normen om
eventuele effecten op de gezondheid van omwonenden te beoordelen. De GGD heeft voor de
beoordeling gebruik gemaakt van onder andere de WHO air quality guideline en de
‘carcinogenic risk potency’. Hierbij heeft de GGD enkele aannames moeten doen zoals
hierboven beschreven. Ondanks deze aannames kan de GGD de volgende conclusie trekken:
Conclusies
 De meeste omwonenden hebben naar verwachting niets gemerkt van de
formaldehyde lozing.
 Mogelijk hebben enkele omwonenden tijdens de lozing formaldehyde kunnen ruiken.
 Mogelijk hebben enkele omwonenden tijdelijk lichte irritatie van ogen of luchtwegen
ondervonden.
 Er zijn door de lozing voor de omwonenden geen nadelige gezondheidseffecten op de
langere termijn te verwachten.
 Het risico op kanker door de lozing is verwaarloosbaar klein.

Bronnen
 Database 'Risico's van stoffen' op de RIVM-website, www.rivm.nl/rvs.
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 RIVM rapport 711701048/2007. P.F. Otte et al. Richtlijn voor luchtmetingen voor de
risicobeoordeling van bodemverontreiniging;
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