
Vragen over Dunlop Conveyer Belting (Dunlop) 
 
 
Vraag mevrouw Trees Flapper op 31 maart 2016: 
 
Het gaat om de uitstoot van Dunlop en aan welke normen zij moeten voldoen. Hoe vaak worden zij 
gecontroleerd en door wie. 
Welke stoffen stoten zij uit? On welke concentraties? En wat zijnde normwaarden per stof. 
 
Antwoord 
 
Milieu controles 
 
De gemeente  is bij Dunlop het bevoegd gezag voor de milieuregels. De FUMO controleert 
namens de gemeente of Dunlop voldoet aan de milieuregels. De FUMO heeft de opdracht 
om tweemaal per jaar een controle bij Dunlop uit te voeren. De laatste controle is in 2016 
uitgevoerd.  
 
Controle op de uitstoot van stoffen 
 
De emissie van stoffen is een onderdeel van een controle. Daarvoor worden geen emissie-
metingen uitgevoerd. Er wordt gecontroleerd of de maatregelen om te voldoen aan de 
emissie-eisen zijn genomen. Die maatregelen zijn o.a. cyclonen en doekfilters. Deze 
installaties zijn ontworpen om aan een bepaalde emissie-eis te kunnen voldoen. De 
beoordeling van het onderhoud van de installaties is een aspect van een milieucontrole. 
 
Voor andere emissies (vluchtige stoffen) is een installatie niet nodig om aan de emissie-eis 
te voldoen. Bij de beoordeling van de aanvraag om de huidige vergunning is gecontroleerd of 
met de aangevraagde hoeveelheid vluchtige stoffen wordt voldaan aan de op te leggen 
emissie-eis (landelijk geldende eis). Dunlop moet bijhouden hoeveel vluchtige stoffen feitelijk 
worden gebruikt. Op grond daarvan wordt bepaald (berekening) of aan de emissie-eis wordt 
voldaan. 
 
Wat stoot Dunlop uit 
 
Dunlop gebruikt een grote hoeveelheid verschillende stoffen. Een aantal daarvan zijn stoffen 
waarvoor regels gelden voor een veilige opslag en vervoer (gevaarlijke stoffen). De feitelijk 
aanwezige stoffen wisselt. In het bedrijf moet altijd een actueel overzicht aanwezig zijn van 
de aanwezige gevaarlijke stoffen.  
 
Dunlop stoot met name uit: 

- Stof, waaronder roet en hulpstoffen 
- Vluchtige organische stoffen 
- geur 

  
De normen 
 
Dunlop heeft een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. De emissie-eisen waaraan 
Dunlop moet voldoen staan sinds 1 januari 2016 echter in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. De "oude" eisen uit de omgevingsvergunning waren gelijk aan de nu geldende 
normen. 
  



 Indeling stoffen 
Stoffen worden ingediend in een "stofcategorie" (organisch, niet-organisch, stof of 
gasvormig). Per stofcategorie gelden diverse emissie-eisen, afhankelijk van de 
schadelijkheid van de betreffende stof ("stofklasse").  De normen staan sinds 1 januari 2016 
in afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (artikel 2.3a en verder).  
 
In de vergunning waren de belangrijkste emissie-eisen in een voorschrift opgenomen. Dat 
waren: 

- 5 mg/Nm3 voor stof bij een grensmassastroom van meer dan 200 g/uur 
- 1 mg/Nm3 voor vinylchloride bij een emissie van meer dan 2,5 g/uur 
- 20 mg/Nm3 voor tetrachlooretyleen bij een emissie van meer dan 0,10 kg/uur 
- 20 mg/Nm3 voor methyleenchloride bij een emissie van meer dan 0,10 kg/uur 
- 50 mg/Nm3 voor kookpuntbenzine bij een emissie van meer dan 0,5 kg/uur. 
- Geur: moet voldoen aan de contour zoals blijkt uit figuur 5.1 geurrapport aanvraag 

vergunning (zie bijlage). 
 

Emissie-eis voor een bepaalde stof kan wijzigen 
In het Activiteitenbesluit staat voor veel stoffen in welke stofklasse de stof valt. Deze lijst is 
"de huidige stand van kennis" en is de basis voor toezicht en handhaving. Bij nieuwe kennis 
kan de landelijke wetgever de lijst aanpassen (en stof in een zwaardere of lichtere stofklasse 
indelen).  
  



Bijlage geurcontour Dunlop 
 

 


