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Tabel 7.4 Jaargemiddelde achtergrondconcentraties van de 
belangrijkste elementen in de gas- en aerosol-
fase en de maximale jaargemiddelde bijdrage 
door de Centrale Hemweg voor de situaties C en 
D 

element concentratie (ng/m3) 

achtergrond situaties C en D 

gassen en aerosolen • 
Cl 630 18 
F * 80 4.5 
B 55 0.8 
Br 120 0.8 
Se 1.4-2.6 0.04 
Hg 0.4 0.03 

aerosolen 
Al 120-250 3.9 
Fe 130-250 1.5 
Ti 15-55 0.2 
Ba 4-7 0.1 
Sr 1-3 0.04 
Zn 76-100 0.03 
Mn 9-14 0.02 
V 8-24 0.02 
Pb ** 100-300 0.01 
Ni 3-10 <0.01 
Cu 15-25 <0.01 
As 2-7 <0.01 
Co 0.2-0.4 <0.01 
Cr 2-5 <0.01 
Mo <0.01 
Be <0.01 
Sb 1-4 <0.01 
Cd 0.7-1.7 <0.01 

B(a)p 0.3-0.7 lxlO~6 

Radioactiviteit (1--2)xlO"3 Sv/a 2xl0-6 Sv/a 

* * * 

interimgrenswaarde voor fluor is voor het groeisei
zoen gemiddeld 400 ng/m3 
grenswaarde voor lood 500 ng/m3 als jaargemiddelde 
interimgrens- en richtwaarden respectievelijk 5 en 
0.5 ng/m3 als jaargemiddelde 
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Uit de concentratiewaarden vermeld in tabel 7.3 blijkt dat 
vergeleken met situatie A de maximale verwachte jaargemid
delde bijdrage door de Centrale Hemweg wat betreft de 
luchtverontreinigingscomponenten SO2. NO2 en stof. in 
situaties C, D en L weliswaar is toegenomen, waarbij de 
toename het grootst i6 in situatie C. maar dat vergeleken 
met de huidige jaargemiddelde achtergrondconcentraties de 
bijdragen door de Centrale Hemweg voor alle situaties ge
ring zijn. 

Uit tabel 7.4 volgt dat voor de belangrijkste elementen in 
de gas- en aerosolfase de maximale bijdragen door de Cen
trale Hemweg in de situaties C en D zeer gering zijn. De 
grootste bijdrage geldt voor Cl. namelijk 18 ng/m3. Met 
uitzondering van de elementen Cl. F. Al en Fe is de maxi
male bijdrage < 1 ng/m3 en voor de meeste elementen 
zelfs lager dan 0.05 ng/m3. In percentages uitgedrukt is 
de bijdrage aan de achtergrondconcentraties van F. Hg en 
Co 5-10*. van Cl. B, Se. Al. Fe. Ti. Ba. Sr. Zn. Sb en Cd 
1-5% en van Mn. V. Pb. Ni. Cu. As en Cr < l \ . Hierbij is 
gerekend ten opzichte van de laagste waarde van de range 
van achtergrondconcentraties. Deze percentuele bijdragen 
zijn in overeenstemming met de conclusies van het hoofd
lijnprogramma van NOK-LUK (Nationaal Onderzoekprogramma 
Kolen-Luchtverontreiniging ten gevolge van de uitworp van 
kolengestookte installaties) (PEO. 1986a). indien er reke
ning mee wordt gehouden dat in NOK-LUK is uitgegaan van 
een stofemissie van 28 mg/m3, in plaats van 
10 mg/m3, bij de voorgenomen activiteit en dat de in
vloed van een rookgasontzwavelingsinstallatie op andere 
componenten dan SO2 niet is meegenomen. 

De conclusie is dat voor het gebied van 37.5 km x 37.5 km 
rond de Centrale Hemweg de invloed van de centrale op de 
huidige luchtkwaliteit gering is en dat vergeleken met de 
grens- en richtwaarden er door de Centrale Hemweg voor 
alle beschouwde situaties geen noemenswaardige effecten 
voor het milieu te verwachten zijn. De emissies van S02 
en NOx. die in geringe mate bijdragen aan de verzurings-
problematiek in West-Europa, passen qua hoeveelheid in het 
beleid dat door de rijksoverheid en de elektriciteits
bedrijven hieromtrent is overeengekomen (zie para
graaf 6.7.4). 
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7.2.3 Mistvorming 

De kans op mistvorming is in alle beschouwde relevante 
situaties aanwezig. In de situaties A. B en C. bij door-
stroomkoeling wordt de kans op mist, alhoewel zeer klein. 
reëler geacht dan wanneer gebruik wordt gemaakt van een 
koeltoren (situatie G). In deze laatste situatie kan wel
iswaar een lange koeltorenpluim ontstaan, echter gezien de 
hoogte van de koeltoren is de kans gering dat deze mist-
problemen aan de grond zal veroorzaken. Overigens is in de 
huidige praktijk van de Centrale Hemweg nog nooit mistvor
ming ten gevolge van de opwarming van condensorkoelwater 
opgetreden. 

7.3 Waterkwaliteit 

In verband met mogelijke gevolgen van het lozen van afval
water en koelwater zijn de situaties A, B. C, E. F, G. K 
en L van belang. Voor situatie K wordt verondersteld dat 
deze wordt gevormd door combinatie van de situaties C. E 
en G. 

7.3.1 Koelwatergebruik en -lozing (zie tabel 7.5) 

In verband met de milieu-effecten is met name de etmaal
gemiddelde warmtelozing door de Centrale Hemweg van be
lang. Deze bedraagt voor de situaties A. B en C respectie
velijk 729. 729 en 944 MW (th.). De warmtelozing in geval 
van KV-STEG (situatie L) zal weinig afwijken van situatie 
C. Toen de eerste plannen voor E8 gemaakt werden (zie 
hoofdstuk 1), zijn door de werkgroep Koelwater (zie hoofd
stuk 4) berekeningen gemaakt inzake de opwarming van het 
Noordzeekanaal door de lozing van warmte van de Centrale 
Hemweg bij verschillende debieten van het Noordzeekanaal. 
Destijds werd geoordeeld dat een etmaal gemiddelde warmte
lozing van 948 MW (th.) mogelijk was zonder de kanalen-
richtlijn voor koelwaterlozingen te overschrijden. Bij 
deze warmtelozing en een debiet van het Noordzeekanaal van 
56 m3/s zal niet meer dan volgens de kanalenrichtlijn 
maximaal toegestane oppervlak van 1.57 km2 met meer dan 
3 K opgewarmd worden. De verwachting is dat het Noordzee
kanaal debiet gemiddeld in een op de tien jaar tot onder 
dit niveau zal dalen. 
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Tabel 7.5. Etmaalgemiddelde warmtelozing en koelwater
gebruik door de Centrale Hemweg voor de ver
schillende situaties 

situatie warmtelozing (MW (th.)) debiet (mJ/s) 

A 729 37 
B 729 37 
C 944 56 
G 95-644 * 5-40 
L 850-900 circa 50 

* Afhankelijk van de gekozen koelcapaciteit van een koel
toren. 

De etmaalgemiddelde warmtelozing door de Centrale Hemweg 
voor situaties A, B. C en L zal beneden de maximaal moge
lijke 948 MW (th.) liggen. 

Slechts in een "10%-droog jaar" (gemiddeld 1 x per 
10 jaar) en in een extreem droog jaar (gemiddeld 1 x per 
50 jaar) zal de aangegeven 948 MW(th.) niet geloosd kunnen 
worden. Voor deze omstandigheden kan de Centrale Hemweg 
van een koeltoren worden voorzien (situatie F). Afhanke
lijk van de gekozen koelcapaciteit kan de warmtelozing uit 
situatie C (en K) worden beperkt (maximaal met 
944 MW (th.). Gezien de geringe kans van optreden van 
bovengenoemde omstandigheden lijkt het niet economisch 
verantwoord de Centrale Hemweg daarvoor van een koeltoren 
te voorzien. In die omstandigheden zou dan tot belasting
vermindering overgegaan kunnen worden. Voor de situatie 
vanaf 1994 mag waarschijnlijk worden gerekend met een ge
middelde afvoer ter hoogte van de Jan van Riebeeckhaven 
van 100 ra3/s. 

Nadelige gevolgen voor vissen en plankton door het lozen 
van water met een maximale lozingstemperatuur van 30 °C 
zullen naar verwachting in geen van de situaties optreden. 
Het inzuigen van vis en vislarven met het koelwater zal 
naar verwachting ook geen aantoonbare effecten voor de in 
het Noordzeekanaal aanwezige vispopulaties teweegbrengen. 
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Het zuurstofgehalte van het door de Centrale Hemweg ge
loosde koelwater (inclusief E8) zal in alle situaties niet 
beneden de zuurstofnorm voor de basiskwaliteit (5 mg/l) 
komen. Het huidige zuurstofgehalte bij de koelwaterinlaat 
bedraagt > 6 mg/l. Buiten de mengzone bedraagt de norm 
voor het zuurstofgehalte in het Noordzeekanaal 6 mg/l. In 
de praktijk zal ook aan deze norm in alle situaties vol
daan kunnen worden. In geval van situatie F (koeltoren) 
zal de beïnvloeding van het zuurstofgehalte van het Noord
zeekanaal kleiner zijn dan bij de overige beschouwde situ
aties . 

Voor aangroeibestrijding wordt in situaties A en B maxi
maal circa 350 kg chloorbleekloog per dosering (5 x per 
etmaal) aan het koelwater toegevoegd. In situaties C en L 
zal er 180 kg chloorbleekloog per dosering bijkomen (dose
ring voor E8 minus de dosering voor E5 en E6 die dan bui
ten bedrijf gesteld zullen zijn). De chloordosering zal 
naar verwachting in geen van de situaties visschade tot 
gevolg hebben en op zijn hoogst een sterfte van 5% van het 
fytoplankton zal veroorzaken. 

Een extra chloordosering van 5x180 kg chloorbleekloog per 
etmaal leidt tot een extra vorming van 4.5 kg tot 9 kg 
organisch gebonden halogenen. De concentratie van orga
nisch gebonden halogenen in het koelwater blijft gelijk. 
In situatie F wordt de thermoshock-methode toegepast in 
plaats van chlorering. Hierdoor treedt geen schade aan 
plankton op door chloordosering en worden geen organisch 
gebonden halogenen gevormd. Hier tegenover staat een be
paald risico voor vissterfte in het uitlaatgebied. 

7.3.2 Afvalwater 

In de situaties A. B en E zal geen lozing van chloriden, 
zwevend stof en zware metalen door de afvalwaterbehande
ling (ABI) ROI plaatsvinden. De lozing van chloriden in 
situatie C door de ABI-ROI zal nauwelijks van invloed zijn 
op het chloridegehalte van het Noordzeekanaal, gezien het 
brakke karakter van dit water. De concentraties zware me
talen in het afvalwater van de ABI zijn. indien uitgegaan 
wordt van de streefwaarden (zie hoofdstuk 6). lager dan of 
gelijk aan de normen voor de basiskwaliteit (met uitzonde
ring van Hg). In situatie D zal een geringe concentratie 
NHj in het behandelde afvalwater van de rookgasont
zwavelingsinstallatie voorkomen. 
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Indien in situatie E het afvalwater ingedampt wordt, zal 
een indampresidu (circa 2 800 t/a) bestaande uit voorname
lijk zouten (chloride en sulfaat) met geringe concentra
ties zware metalen ontstaan, dat waarschijnlijk gedepo
neerd moet worden. De hoeveelheid indampresidu is in geval 
van situatie L met indamping ongeveer hetzelfde. 

In situatie L wordt 4x zoveel afvalwater geproduceerd als 
in situatie C. De concentraties zware metalen, chloride en 
sulfaat in het afvalwater zijn voor de beide situaties 
vergelijkbaar. In situatie L wordt uit het afvalwater ook 
concentraties ammoniak, cyanide. thiocyanaat en fluor ge
loosd. Deze lozingen zullen echter geen gevaar betekenen 
voor het ecosysteem in het Noordzeekanaal. 

7.4 Bodemverontreiniging 

In verband met de depositie door de Centrale Hemweg 
geëmitteerde luchtverontreinigende stoffen (zie 7.1) zijn 
de situaties A, B. C, D, K en L van belang. Verder zullen 
de situaties H en I in verband met eventuele bodemveront
reiniging en depositie van stof met de voorgenomen activi
teit (C) vergeleken worden. Voor situatie K geldt de com
binatie van de situaties C, D. H en I. 

7.4.1 Depositie ten gevolge van emissies 

In tabel 7.6 zijn voor de situaties A. B. C. D en L ver
meld de achtergronddeposities (droog, nat en totaal) van 
SC>2 en NOx te Noord-Holland en de maximale bijdrage 
aan deze depositie door de Centrale Hemweg. De waarden van 
de achtergronddeposities zijn ontleend aan Erisman et al 
(1987). 

Voor de situaties C en D zijn in tabel 7.7 de achtergrond
deposities gegeven van de belangrijkste elementen in de 
gas- en aerosolfase en de maximale bijdrage van de Cen
trale Hemweg daaraan. Deze depositiewaarden zijn de som 
van de natte depositie, zoals ontleend aan RIVM. KNMI 
(1987) geldend voor 1985. en de droge depositie zoals ver
meld in hoofdstuk 5. 

Wat betreft de zure depositie te Noord-Holland en de maxi
male bijdrage door de Centrale Hemweg zijn de waarden ver
meld in tabel 7.8. 
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Tabel 7.6 De achtergronddepositie van SO2 en N0 X te 
Noord-Holland en de maximale bijdrage door de 
Centrale Hemweg voor de situaties A. B. C. D 
en L 

situatie depositie (mol/ha.a) 
SO-? NO x 

droog nat totaal droog nat totaal 

achtergrond 730 230 960 1310 290 1600 
1986 

A 1986 1 < 0. 2 5 7 0 7 

B 1990 0 < 0. 2 0 5 0 5 

c 1995 18 2 20 17 0 17 

D 1995 18 2 20 10 0 10 

L 1995 9 1 10 10 0 10 
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Tabel 7.7 De totale achtergronddepositie van de belang
rijkste elementen in de gas- en aerosolfase en 
de maximale bijdrage door de Centrale Hemweg 
voor de situaties C en D 

element depositie (mmol/ha.a) 

achtergrond 
1985 

gassen en aerosolen 
Cl 1 000 000 
F 30 000 
B 15 000 
Br 5 000 
Se < 100 
Hg 10 

aerosolen 
Al 35 000 * 
Fe 25 000 
Ti 1 500 
Ba 250 * 
Sr 300 * 
Zn 3 000 
Mn 1 500 
V 700 
Pb 1000 
Ni 200 
Cu 1 000 
As < 100 
Co < 100 
Cr < 150 
Mo 10 
Be < 100 
Sb 20 
Cd 20 

situaties C en D 

7 000 
3 800 
600 
460 

9 
1 

1 360 
270 
34 
1--10 
1--10 

43 
1--10 
1--10 

0.1--1 
1--10 
1--10 

0.1--1 
0.1--1 
0.1- 1 
0.1--1 

1--10 
0.1--1 
D.01--0.1 

geschatte waarde 
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Tabel 7.8 De zure depositie te Noord-Holland en de maxi
male bijdrage door de Centrale Hemweg voor de 
situaties A, B. C. D en L 

situatie 
zure depositie * (mol H+/ha.a) 

droog nat totaal 

1200 4500 

< 0.5 16 

< 0.5 5 

10 68 

10 60 

l 30 

achtergrond 

1986 3300 

A 1986 16 

B 1990 5 

C 1995 58 

D 1995 50 

L 1995 28 

* De huidige depositiedoelstelling van de rijksoverheid 
bedraagt 3 000 zuureg/ha.a. Verwacht wordt dat deze 
doelstelling eind 1988 zal worden bijgesteld en zal 
komen te liggen tussen 700 en 2100 zuureq/ha.a 
(mol HVha.a). 

Uit tabel 7.6 volgt, dat ten opzichte van de achtergrond 
de bijdragen van de centrale in Noord-Holland in alle si
tuaties beperkt zijn. Voor SO2 en NOx wordt de bijdra
ge in situatie C 15 respectievelijk 10 mol HVha.a gro
ter dan in situatie A. In situatie D is de NOx bijdrage 
7 mol H+/ha.a lager dan in situatie C. In situatie L 
zijn de bijdragen voor S02 en NOx 10 respectievelijk 
7 mol H+/ha.a lager dan in situatie C. 

Uit tabel 7.7 blijkt, dat in de situaties C en D de maxi
male bijdrage van de Centrale Hemweg voor de meest belang
rijke elementen in de gas- en aerosolfase aan de totale 
depositie van deze elementen gering is. Alleen voor fluor. 
seleen en kwik is de bijdrage gelijk of groter dan 10%; 
absoluut gezien is de bijdrage voor seleen en kwik echter 
gering, namelijk < 10 mmol/ha.a. Effecten voor flora, fau
na en bodemverrijking ten gevolge van deze deposities zijn 
in alle situaties niet aannemelijk. 
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Gerekend ten opzichte van de totale zure depositie in 1986 
van 4500 mol HVha.a was in situatie A de maximale bij
drage van de Centrale Hemweg 0.4%. in situatie B neemt 
deze bijdrage af tot 0,1% en vanaf 1995 zal voor de situa
ties C. D en L deze bijdrage weer toenemen tot respectie
velijk 1.5%, 1,3% en 0.6%. In de toekomst zal echter de 
depositiedoelstelling worden bijgesteld tot een waarde die 
tussen de 700-2100 mol HVha.a ligt. Gerekend ten op
zichte van deze depositiedoelstelling welke voor de toe
komst als referentie gebruikt dient te worden, zal de re
latieve bijdrage van de Centrale Hemweg groter zijn dan 
bovengenoemde percentages, maar wel dusdanig gering (maxi
maal circa 10% in situatie C vergeleken met een depositie 
van 700 mol HVha.a) dat naar verwachting de effecten 
ten gevolge van depositie door de Centrale Hemweg noch op 
de mens noch op de flora en fauna nauwelijks aantoonbaar 
zullen zijn (zie ook hoofdstuk 8 "Leemten in kennis"). 

7.4.2. Bodemverontreiniging en depositie van stof in 
verband met de kolenopslag 

Zowel in de situaties A en B (geen kolenopslag) als in 
situatie H (opslag in silo's) zal geen bodemverontreini
ging en depositie van stof plaatsvinden. Bij de open ko
lenopslag ten behoeve van de E8 (in situaties C en L) 
wordt de kans op bodemverontreiniging uiterst gering ge
acht gezien het gegeven dat nauwelijks of geen percolatie-
water zal ontstaan en de geringe concentraties verontrei
nigingen hierin. In de situatie van de voorgenomen activi
teit (situatie C) en bij toepassing van KV-STEG (situatie 
L) met dezelfde wijze van kolenopslag is er een kans op 
eventuele stofhinder. Deze kans wordt echter zeer klein 
geacht gezien de afstand tussen de Centrale Hemweg en aan
eengesloten woonbebouwing (circa 2 km). De depositie al
daar zal minder zijn dan 1 g/m2.maand. Situatie K wordt 
gevormd door combinatie van C en H. Afhankelijk van de 
maatregelen die het nabijgelegen overslagbedrijf, waarvan 
de kolen aangevoerd worden, treft zou indien de overslag-
hoeveelheid na ingebruikname van E8 toeneemt, de kolen-
stofverspreiding in de nabijheid van het overslagbedrijf 
iets meer kunnen worden. 
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7.4.3 Bodemverontreiniging en depositie van stof in 
verband met vliegasopslag/bodemasopslag 

Aangezien in de situaties A en B er geen vliegasopslag bij 
de Centrale Hemweg plaatsheeft, zal er ook geen bodemver
ontreiniging en depositie van stof optreden. In geval van 
situatie I zal door silo-opslag ook geen bodemverontreini
ging en depositie van stof plaatsvinden. Voor de situatie 
van de voorgenomen activiteit (situatie C) en bij toepas
sing van KV-STEG (situatie L) zal geen bodemverontreini
ging bij de vliegasopslag optreden, gezien de te treffen 
voorzieningen dienaangaande. Indien KV-STEG zou worden 
toegepast (situatie L), wordt de kans op bodemverontreini
ging bij de bodemasopslag ook uiterst gering geacht gezien 
de geringe uitloogbaarheid van de bij KV-STEG ontstane 
bodemas. In situatie C is er een geringe kans op overlast 
ten gevolge van stofverspreiding van de opgeslagen vlieg
as. Ook in dit geval zal de depositie bij de woonbebouwing 
minder zijn dan 1 g/m2.maand waardoor normalerwijs geen 
hinder ervaren wordt. De ingeval van KV-STEG opgeslagen 
bodemas zal evenmin nauwelijks verstuiven. Situatie K 
wordt gevormd door combinatie van C en I. 

7.5 Geluid 

In verband met de vergelijking van de geluidbijdrage door 
de Centrale Hemweg zijn de situaties A, B, C, G en J be
schouwd, waarbij voor de situaties C en J het volgende 
geldt, namelijk: 
C akoestische maatregelen, gekwalificeerd als in hoofdzaak 

"Best Practical Means" (B.P.M.), gedeeltelijk verder
gaand (voorgenomen activiteit) 

J akoestische maatregelen, gekwalificeerd als nagenoeg 
"Best Technical Means" (B.T.M.) (alternatief). 

Voor de situatie K wordt verondersteld dat deze overeen
komt met situatie J. 

In situatie B (1990) zal. met name door de geluideis be
treffende de gasturbineinstallatie van E7 ten opzichte van 
situatie A (1986) nagenoeg geen verhoging van de geluidbe
lasting in de omgeving optreden. In noordoostelijke rich
ting zal de grootste verhoging optreden en aldaar maximaal 
0.5 dB(A) bedragen. 
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Uit een vergelijking van de etmaalwaardecontouren voor de 
voorgenomen activiteit (situatie C) en de etmaalwaardecon
touren voor de situatie A volgt dat voor situatie C in de 
meeste richtingen een verhoging van de geluidbelasting zal 
optreden. Deze verhoging van de geluidbelasting zal. in 
noordelijke richting circa 4 a 5 dB(A). in oostelijke 
richting circa 5 a 6 dB(A) en in zuidelijke richting maxi
maal circa 2 a 3 dB(A) bedragen. In westelijke richtingen 
zullen, gezien de situering van het kolentransportsysteem, 
plaatselijk grotere verhogingen van de geluidbelasting 
onvermijdelijk zijn. 

De beschouwde posities (zie figuur 4.4) bevinden zich bin
nen de in het kader van de zonering van het Westelijk 
Havengebied bepaalde 55 dB(A) etmaalwaardecontour. Hoewel 
in de beschouwde posities sprake is van een verhoging van 
de geluidbijdrage ten gevolge van de Centrale Hemweg voor 
de voorgenomen activiteit (situatie C) ten opzichte van 
situatie A mag gesteld worden dat ook in situatie C de 
geluidbelasting ten gevolge van de Centrale Hemweg mini
maal 10 dB(A) lager blijft dan de actueel heersende ge
luidbelasting ten gevolge van het totale industrieterrein. 

Met betrekking tot de situatie C kan gesteld worden dat 
binnen de meet- en rekennauwkeurigheid wordt voldaan aan 
de voorwaarde 2.c zoals genoemd in de paragraaf over ge
luid van de "Richtlijnen Milieu-effectrapport Kolenge-
stookte Eenheid 8 Centrale Hemweg Amsterdam", te weten: 

"de geluidbijdrage, zodanig dat de bijdrage op de aange
geven lokaties niet meer bedraagt dan 45 dB(A) etmaal
waarde. " 

Ter plaatse van de concept-zone van het Westelijk Havenge
bied zal bij situatie C in noordelijke, oostelijke en zui
delijke richting een geluidbelasting van 35 a 36 dB(A) 
etmaalwaarde optreden. In westelijke richting zal ter 
plaatse van de concept-zone de geluidbelasting ten gevolge 
van de Centrale Hemweg nog lager zijn. De geluidbelasting 
ten gevolge van de Centrale Hemweg is derhalve minimaal 14 
a 15 dB(A) lager dan de huidige geluidbelasting ten gevol
ge van het industrieterrein. 

Ter plaatse van de huidige 55 dB(A)-etmaalwaarde contour 
ten gevolge van het totale industrieterrein bedraagt de 
geluidbelasting ten gevolge van de totale Centrale Hemweg 
maximaal circa 41 dB(A) etmaalwaarde in geval van situa
tie C. Ook daar ter plaatse is de geluidbelasting ten ge
volge van de toekomstige situatie Centrale Hemweg minimaal 
14 dB(A) lager dan de huidige geluidbelasting. 
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Gezien het bovenstaande kan gesteld worden dat bij situa
tie C ruim wordt voldaan aan de voorwaarden 2a en 2b van 
de richtlijnen voor dit MER. te weten: 

"de geluidbijdrage zodanig dat het huidige niveau op de 
concept-zone niet wordt verhoogd." 

"de geluidbijdrage, zodanig dat het huidige niveau op de 
55 dB(A)-contour niet wordt verhoogd." 

Uit een vergelijking van de etmaalwaarde contouren voor de 
situatie J en de etmaalwaardecontouren voor de situatie A 
volgt dat voor situatie J in de meeste richtingen in de 
toekomst slechts een geringe verhoging van de geluidbelas
ting zal optreden. Deze verhoging van de geluidbelasting 
zal voor deze richtingen niet meer bedragen dan circa 
1 dB(A). In westelijke richtingen zullen zoals eveneens 
reeds geconstateerd bij situatie C ook bij situatie J ge
zien de situering van het kolentransportsysteem daar 
plaatselijk (grotere) verhogingen van de geluidbelasting 
onvermijdelijk zijn. 

Met betrekking tot de situatie J kan derhalve gesteld wor
den dat, met uitzondering van westelijke richting, binnen 
de meet- en rekennauwkeurigheid wordt voldaan aan voor
waarde 2.d van de Richtlijnen Milieu-effectenrapport, te 
weten: 

"de geluidbijdrage, zodanig dat de totale emissie ten 
opzichte van de bestaande situatie niet wordt verhoogd." 

Verder mag gesteld worden dat variant B ruim voldoet aan 
de voorwaarden 2a. 2b en 2c. 

Voor situatie L (KV-STEG) mag worden verondersteld dat de 
eventuele geluidbelasting overeenkomt met de geluidbelas
ting zoals hierboven beschreven voor de situaties C en J. 

In geval de Centrale Hemweg van een koeltoren zou worden 
voorzien (situatie G) zal de voor situatie C berekende 
beluidbelasting door de Centrale Hemweg niet wijzigen. De 
voor situatie J berekende geluidbelastingen zullen door 
een koeltoren, voorzien van een akoustisch scherm, met 
maximaal circa 1 dB(A) verhoogd worden. 
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7.6 Veiligheid 

De risico's voor omwonenden van de Centrale Hemweg zullen 
na inbedrijfstelling van E8 (situatie C) in vergelijking 
met de situaties A en B nog kleiner worden. In het ontwerp 
van E8 kunnen door ontwikkelingen op het gebied van mate
riaalkeuze. meet- en regeltechniek, elektrotechnische op
stellingen. enzovoorts. namelijk modernere veiligheids
voorzieningen worden opgenomen dan ten tijde van de reali
sering van E5 en 6 die na inbedri jf stelling van E8 buiten 
bedrijf gesteld zullen zijn. Kwantificering van de vermin
dering van dit risico is weinig zinvol aangezien deze in 
de onnauwkeurigheid van de berekeningen (zie hoofdstuk 6) 
wegvalt. 

Voor KV-STEG (situatie L) geldt dat, naast de geringe ri
sico's verbonden aan de conventionele installaties, voor 
het vergassingsdeel van de KV-STEG er zich explosie- (CO. 
H2. CH4 en H2S) en vergiftigingsgevaar (CO. C02. 
H2S en HC1) voor kan doen. Deze risico's kunnen pas ge
kwantificeerd worden voor een gedetailleerd ontworpen 
KV-STEG-installatie. 

Wanneer in situatie D katalytische denitrificatie van de 
rookgassen wordt toegepast, zal een dan noodzakelijke am-
moniak-opslag extra risico's met zich mee kunnen brengen. 

7.7 Landschap 

In vergelijking met de huidige situatie zal de milieube
leving in het gebied rond de Centrale Hemweg nauwelijks 
veranderen na inbedrijfstelling van E8 (situatie C) . ge
zien het gegeven dat de Centrale Hemweg in een industrie
gebied is gesitueerd. Wel zal er sprake zijn van enige 
schaalvergroting van de Centrale Hemweg door de kolenhand-
ling. de rookgasreinigingsinstallaties en het gegeven dat 
E7 en E8 onderling op grotere afstand van elkaar gesitu
eerd zijn dan in de huidige situatie met E5, E6 en E7. 

De visuele verschijningsvorm van de Centrale Hemweg op 
grotere afstand zal ook nauwelijks veranderen in de toe
komstige situatie, ervan uitgaande dat E5 en 6 in de toe
komstige situatie afgebroken zullen zijn. 

Indien sprake zou zijn van het nulalternatief zoals in de 
richtlijnen voor dit MER aangegeven, dan zou de toekom
stige situatie overeenkomen met de huidige situatie of de 
situatie behelzen dat alleen E7 nog in bedrijf zijn. 
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Naast de zichtbaarheid zal er door de plaatsing van een 
koeltoren (situatie G) ook sprake zijn van een duidelijke 
schaalvergroting van de Centrale Hemweg. Aangezien koel
torens landschappelijk gezien minder gewaardeerd worden. 
is ten aanzien van de landschappelijke inpassing er van 
uitgegaan dat situatie K gevormd wordt door de voorgenomen 
activiteit (situatie C). 

Met een KV-STEG-installatie (situatie L) zou de visuele 
indruk van de Centrale Hemweg sterk veranderen gezien het 
gegeven dat het beeld van een KV-STEG-installatie in ster
ke mate wordt bepaald door het chemische karakter van de 
vergassingsinstallatie, die in openluchtopstelling (dat 
wil zeggen niet omhuld door een gebouw) wordt uitgevoerd. 
Daarnaast is sprake van een complex van diverse gebouwen 
en installaties, die dicht bijeen gegroepeerd zijn en een 
lagere schoorsteen (en fakkel) in vergelijking met een 
poederkoolgestookte eenheid. 

7.8 Overzicht voorgenomen activiteit en alternatieven 

In tabel 7.9 is een overzicht gegeven van de belangrijkste 
milieubeïnvloedingen bij de voorgenomen activiteit en de 
diverse alternatieven. Waarden en beïnvloedingen, zoals 
emissies en immissies van de onderscheiden elementen (ta
bellen 7.2 en 7.4), mistvorming (paragraaf 7.2.3). zuur
stofgehalte in oppervlaktewater en effecten van chloor-
bleekloogdosering, zijn hierin niet opgenomen. Hiervoor 
wordt verwezen naar paragrafen 7.1 tot en met 7.4. In de 
tabel is ook het alternatief L' vermeld, hetgeen een 
KV-STEG met verdergaande maatregelen weergeeft. 

Om de luchtbeïnvloeding te kunnen beoordelen zijn de vol
gende waarden relevant (concentratie in ng/ra3): 

S02 NOz stof 

achtergrond 1985 en 1986 11-28 34-48 45-87 
grenswaarden (P50) 75 50* 75** 
richtwaarden (P50) 30 25 

* afgeleide waarde 
** waarde V.S. 

en voor beoordeling van de bodembeïnvloeding: 
(in mol HVha.a) 

achtergrond zure depositie 1986: 4 500 
streefwaarde : 700-2 100 



Tabel 7.9 Hllleubeïnvloeding *' van voorgenomen activiteit en alternatieven met kostenindlcatles 

Lucht 2' Water Bodem Geluld BIJprodukten Veiligheid Landschap Flora-fauna Kosten 
NLO 10.6/a 

A Huidige situatie 
(Mulalternatief) 

SOz 860 t/a 
< 1 »g/m3 

NO, 2660 t/a 
< 1 ug/m3 

Stof 39 t/a 
< 1 |ig/m3 

Thermische lo
zing max.etmaal-
gem.729 HW (th.) 
Chemische beïn
vloeding zeer 
gering 

Zure depositie: 
16 mol H*/ha.« 

Contouren vlgs. 
figuur 5.6.3 

Geen Zeer geringe Enige beïn-
rlslco's vloedlng 

Enige Invloed n.v.t. 
door Inzuigen 
vis. chloring 
en thermische 
belasting 

B Situatie E7-combl 
(Nulalternatlef) 

so, 175 t/a 
< 1 pg/m3 

1660 
ug/a 

NO, 1660 t / a 
< 1 ua/«3 
Stof 8 t / a 
< 1 tig/m3 

Zure depos i t i e : 
5 mol H'/ha.a 

Ongeveer gel ijk 
aan A: grootste 
verhoging 
0.5 dB(A> 

Geen n.v.t. 

C Voorgenomen 
activiteit 

SO2 3085 t/a 
< 1 ug/m3 

NO„ 6925 t/a 
< 1 ug/m3 

Stof 154 t/a 
< 1 ug/m3 

Thermische lo
zing max.etmaal-
gem.944 HW (th.) 
Chemisch: 
Geringe lozing 
zware metalen: 
lozing chloride/ 
fluoride/sulfaat 
Incidenteel 
extra MaOCl-
lozlng 

Zure depositie: 
68 mol H*/ha.a 
In nabijheid 
centrale zeer 
geringe Invloed 
door kolen- en 
vllegasopslag 

op concept zone 
minimaal 
10 dB(A) lager 
dan geluidbelas
ting Industrie
terrein 
contouren vlgs. 
flg. 6.4.4 t/m; 
6.4.6: circa 
6 dB(A) hoger 
dan A 

vliegas: 
115 000 t/a 
Bodemas: 
16 500 t/a 

Olps: 
58 000 t/a 

Iets grotere 
beïnvloeding 
dan A en B 

Iets meer 
beïnvloeding 
dan A en B 
•zeer geringe 
Invloed door 
lozing zware 
metalen 

n.v.t. 

D • C • 
NO, 200 mg/mg 

S0 2 3085 t/a 
< 1 ug/m3 

KCj 4060 t/a 
< 1 ug/m'3 

Stof 154 t/a 
< 1 wg/m3 

• geringe MH^« 
lozing bij 
secundaire 
maatregelen 

Zure depositie: 
60 mol H*/ha.a 
verder als C 

Gelijk aan A 
Klein extra 
risico ten 
gevolge van 
NH3 opslag 

Primaire 
maatregelen 
2 * 3 
Secundaire 
maatregelen 
25 

C • geen 
afvalwater ROI 

- C Thermisch • 
Chemisch: 
zeer gering 

- C 
«lndampresldu 
2800 t /a 

A - C - C 
zonder lozing 
zware metalen 

C • Thermoshock Als C echter 
kortdurend extra 
thermische 
belasting en 
vervallen Inci
dentele continue 
Cl-lozlng 

- C Geen Invloed 
door Inciden
tele continue 
chlor Ing 
Kans op 
vissterfte 

0.3 a 0.5 

Gebaseerd op de verwachtingswaarden van de emissies 

Immlsslewaarde vermeld bij H0_ betreft HO, 



vervolg tabel 7.S 

Lucht 2> Water Bode* Geluld Bijprodukten Veiligheid Landschap Flora-fauna Kosten 
NLG 106/a 

C • koeltoren Thermisch: zeer 
gering 
Chemisch - C 

• C. Bits J 
niet wordt 
toegepast 

A - C Extra beïnvloe- Vrijwel geen 3 4 5 
ding door koel- Ingezogen vis 
toren en thermische 

belasting 

H - C • kolenopslag 
In silo's 

Zeer beperkte 
afname kolen-
stof lmmlssle 

Zure depositie 
- C 
Verder geringe 
Invloed vliegas-
opslag 

- C A - C - C 0.4 a 0.5 

C • t i j d e l i j k e 
vllegasopslag 
In s i l o ' s 

Zeer beperkte 
afname vl iegas-
stof lmmlssle 

Zure deposit ie 
• C 
verder geringe 
invloed kolen-
opslag 

A - C 2.5 

C • extra 
ge luidvoor
zieningen 

- C Contouren vlgs. 
flg. 6.4.9 t/m 
6.4.11 circa 
1 dB(A) hoger 
dan A 

- C 0.5 

K - D t/m J 
Milieuvriendelijkst 
alternatief 

- D • H • I Thermisch: zeer 
gering 
Chemisch: zeer 
gering 

Zure depositie: 
60 mol HVha.a 

1 dB(A) hoger 
dan J 

Bxtra beïnvloe- Alleen kans 11 a 36 
ding door koel- op vissterfte 
toren Andere effec

ten minimaal 

L • KV STBG 
Milieuvriendelijkst 
alternatief 

SC-2 1545 t/a 
< 1 iig/a3 

NOx 4500 t /a 
< 1 yg/ra3 

Stof 31 t /a 
< 1 lig/m3 

Thermische lo- Zure depositie: 
zing max.etmaal- 30 mol H*/ha.a 
gemiddeld Verder geringe 
850-900 MW (th.) Invloed door 
Chemische beïn- kolen- en slak-
vloedlng gering opslag 

Vliegas: 
10 000 t/a 

Slak: 
122 000 t/a 
Zwavel: 
11 500 t/a 

Bxtra risico Knlge beïnvloe-
ten gevolge ding 
van aan
wezigheid 
kolengas 

n . v . t . 

U' F. G. L • E. 
H en J 

Milieuvriendelijkst 
a l ternat ie f 

K • G Thermisch: zeer 
gering 
Chemisch: zeer 
gering 

Zure depositie: 
30 mol H*/ha.a 
Verder geringe 
invloed door 
slakopslag 

- L 
• lndampresldu 
2800 t/a 

Bxtra beïnvloe- Alleen kans B 3.5 
ding door koel- op vissterfte P 0.3 a 0.5 
toren Andere effec- G 3 a 5 

ten minimaal H 0.4 a 0.5 
J 0.5 

2» Immlsslewaarde vermeld bij NO. betreft NO, 
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Uit het overzicht in tabel 7.9 zijn de volgende conclusies 
te trekken: 

- Bij vergelijking van de voorgenomen activiteit C met de 
huidige situatie (A): 
* zowel de S02-uitworp als de NOx-uitworp en stof-
uitworp nemen toe, de effecten op de immissie zijn 
echter verwaarloosbaar, de zure depositie neemt toe 
met 50 a 60 mol H+/ha.a 

* de thermische lozing naar het oppervlaktewater neemt 
maximaal etmaalgemiddeld met 134 MW (th.) toe; voorts 
ontstaat een geringe chemische beïnvloeding van het 
oppervlaktewater 

* er ontstaat een belangwekkende bijproduktstroom 
* van de overige extra beïnvloedingen zijn de geluid-

toename. de iets grotere landschapsbeïnvloeding en de 
extra effecten op flora en fauna van beperkte beteke
nis . 

- Bij vergelijking van D tot en met J met voorgenomen ac
tiviteit C: 
* NOx-uitworp 200 mg/mA (D): NOx-uitworp hal
veert. immissieafname verwaarloosbaar; zure depositie
afname 8 mol HVha.a., klein extra risico in verband 
met NH3-opslag 

* geen afvalwater ROI (E): chemische beïnvloeding opper
vlaktewater vervalt 

* thermo-shockmethode (F): de 1 a 2 jaarlijkse extra 
dosering van NaOCl vervalt; wel kans op vissterfte 

* koeltoren (G): thermische beïnvloeding wordt gering. 
landschapbeïnvloeding neemt toe 

* kolenopslag in silo's (H) : zeer beperkte afname kolen-
stofimmissie en depositie 

* tijdelijke vliegasopslag in silo's (I): zeer beperkte 
afname vliegasstofimmissie en depositie 

* extra geluidvoorzieningen (J): afname met circa 
5 dB(A). 

- Bij vergelijking van KV-STEG (L en L') met de voorgeno
men activiteit C respectievelijk C tot en met J: 
* de S02-. NOx- en stofuitworpen zijn lager. op de 

immissiewaarden heeft dit geen invloed van betekenis; 
de zure depositie is 38 mol HVha.a lager 

* de thermische oppervlaktewaterbeïnvloeding is als et
maalgemiddelde waarde circa 50 MW (th.) lager 

* er is enig extra risico ten gevolge van de aanwezig
heid van kolengas 

* de bijproduktstroom is van andere aard; welke bijpro-
duktstroom is te prefereren, is momenteel niet vast te 
stellen. 
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- Bij vergelijking van D met de huidige situatie A: 
* NOx-uitworp 200 mq/m3: zowel de SC>2-uitworp 
als de NOx-uitworp nemen toe. de effecten op de im-
missie zijn echter verwaarloosbaar; de zure depositie 
neemt toe met 44 mol H+/ha.a 

* overige wijzigingen zie vergelijking C-A. 

- Bij vergelijking van E met de huidige situatie A: 
* geen afvalwater ROI: geen toename chemische beïnvloe
ding oppervlaktewater 

* overige wijzigingen zie vergelijking C-A. 

- Bij vergelijking van F met de huidige situatie A: 
* thermo-shockmethode: de incidentele extra NaCOl-lozing 
vervalt, wel incidenteel kans op vissterfte 

* overige wijzigingen zie vergelijking C-A. 

- Bij vergelijking van G met de huidige situatie A: 
* koeltoren: thermische beïnvloeding wordt gelijk of 
minder; landschapbeïnvloeding neemt toe 

* overige wijzigingen zie vergelijking C-A. 

- Bij vergelijking van H met huidige situatie A: 
* kolenopslag in silo's: zie vergelijking C-A. 

- Bij vergelijking van I met huidige situatie A: 
* vliegasopslag in silo's: zie vergelijking C-A. 

- Bij vergelijking van J met huidige situatie A: 
* extra geluidvoorzieningen: circa 1 dB(A) hoger dan A 
* overige wijzigingen zie vergelijking C-A. 

- Bij vergelijking van meest milieuvriendelijke uitvoe
ringsalternatieven K met de huidige situatie A: 
* zowel de S02-uitworp als de NOx-uitworp nemen toe. 
de effecten op de immissie zijn verwaarloosbaar; de 
zure depositie neemt toe met 44 mol H+/ha.a 

* de thermische oppervlaktewaterbeïnvloeding blijft ge
lijk of wordt minder: de chemische beïnvloeding blijft 
gelijk 

* geluid: circa 2 dB(A) hoger 
* er ontstaat een belangwekkende bijproduktstroom 
* klein extra risico in verband met NH3-opslag 
* de landschapsbeïnvloeding neemt, vooral door de koel
toren, toe 

* op flora en fauna geen extra invloed van betekenis. 
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- Bij vergelijking van KV-STEG L en L' met de huidige si
tuatie A: 
* de S02- en NOx-uitworp nemen toe: de effecten op 
de immissie zijn verwaarloosbaar: de zure depositie 
neemt toe met 14 mol HVh.a.a 

* de thermische oppervlaktewaterbe'ïnvloeding neemt in 
geringe mate toe. tenzij een koeltoren toegepast 
wordt; de chemische beïnvloeding neemt in geringe mate 
toe, tenzij het afvalwater ingedampt wordt 

* de geluidbelasting neemt in beperkte mate toe. Met 
extra maatregelen is dit nog te verbeteren 

* er ontstaat een grote bijproduktstroom 
* er is enig extra risico ten gevolge van de aanwezig

heid van kolengas 
* de landschapbeïnvloeding wordt van andere aard en bij 
toepassing van een koeltoren sterker 

* op flora en fauna geen extra invloed van betekenis. 





-8.1-

8 LEEMTEN IN KENNIS 

In het volgende wordt ingegaan op die facetten van het 
milieu waarvoor de invloeden en gevolgen (nog) niet kunnen 
worden vastgesteld door gebrek aan kennis of door het niet 
beschikbaar zijn van meetapparatuur, die voldoende gevoe
lig is. alsmede op die facetten van de techniek waarvan de 
huidige stand van ontwikkeling zich nog op laboratorium
schaal of in het stadium van een pilot-plant bevindt c.g. 
waarmede nog onvoldoende ervaring is opgedaan om installa
ties te kunnen realiseren, die betrouwbaar te bedrijven 
zijn. 

8 .1 Doekfilters 

Zoals in paragraaf 3.2.3.2 is aangegeven bestaat er met 
doekfilters nog geen ervaring met toepassing daarvan voor 
wisselende kolensoorten zoals die in Nederland worden toe
gepast. Voordat toepassing in Nederland verantwoord is zal 
eerst nader onderzoek plaats dienen te vinden inzake fil-
tertype (met reinigingsmethode) en doekmateriaal. De be
hoefte doekfilters toe te passen is echter afgenomen door
dat na de vliegasvangers een ROI geschakeld is. waarmee 
een deel van het door de vliegasvangers doorgelaten stof 
wordt uitgewassen. 

8.2 NOx-emissiebeperkinq 

Bij Maascentrale 5 wordt de toepassing van een NOx-arra 
brandersysteem gedemonstreerd. Daarbij zal naast de 
NOx-emissiereductie ook de invloed op de vliegaskwali-
teit (percentage onverbrand) bestudeerd worden. 

In-vuurhaard NOx-Reductie (IVNR) zal worden gedemon
streerd bij de Flevocentrale. Naast de te verwachten 
NOx-emissiereductie zal in het kader van het demonstra
tieproject inzicht worden verkregen in: 
- de menging van rookgassen met tertiaire lucht 
- bedrijfsvoering met "raain" en "planetary" NOx-arme 
branders 

- de toepassing van rookgasrecirculatie ter vermindering 
van de NOx-uitworp. 

Bij de centrale Gelderland 12 is voor de helft van de 
rookgassen - een straat van 65 MW - voorzien van een 
deNOx-demonstratie-installatie (selectieve katalytische 
reductie). Het uiteindelijke doel van het project is aan 
te tonen, dat een grootschalige toepassing van het systeem 
bedrijfstechnisch en milieu-technisch mogelijk is. Tevens 
zullen de financieel/economische conseguenties worden 
geëvalueerd en vergeleken met andere technieken voor 
NOx-uitworpbeperking. 
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Eerste resultaten van bovengenoemde demonstraties kunnen 
eind 1989 verwacht worden. 

8.3 Vlieqasafzet 

Door de Vliegasunie B.V. wordt onderzoek naar en ontwikke
ling van toepassingsmogelijkheden van vliegas gestimu
leerd. In paragraaf 3.1.15 wordt aangegeven welke toepas
singen op het moment in een onderzoek- of demonstratiefase 
verkeren. 

Voor de door de E8 geproduceerde vliegas zal. uitgaande 
van de afzetprognoses van een DHV-studie (DHV. 1986). een 
nuttige toepassingsmogelijkheid gevonden worden. Permanen
te deponie van deze vliegas zal niet noodzakelijk zijn. 
Bij een tegenvallende afzetontwikkeling van vliegas en een 
groter aandeel kolenvermogen in de elektriciteitsopwekking 
Nederland dan nu in het Elektriciteitsplan '87-'96 is 
voorgenomen, kan zich echter in de toekomst de situatie 
voordoen dat er een landelijk overschot ontstaat van door 
de gezamenlijke kolenstokende elektriciteitsbedrijven ge
produceerd vliegas. Door het ingenieursbureau DHV is dit 
onderzocht en er worden dienaangaande de volgende aanbeve
lingen gedaan: 
- onderzoek naar de gewenste grootte van een opslagfacili
teit voor droge vliegas bij de centrales, welke nodig 
zou zijn voor het bereiken van een hoger afzetvolume 

- onderzoek naar de mogelijkheden voor eventuele permanen
te deponie van vliegas. 

Gezien het landelijke karakter van het eventueel te ont
stane vliegasoverschot zal zoveel mogelijk gezocht dienen 
te worden naar gezamenlijke oplossingen, welke centraal 
gecoördineerd en gestimuleerd zullen worden. De bovenge
noemde aanbevelingen uit de DHV-studie worden daarbij in 
beschouwing genomen. Onderzoekingen inzake (lokatie van) 
een permanente deponie van vliegas en andere kolenrest-
stoffen worden op het moment door de Vliegasunie B.V. en 
de gezamenlijke elektriciteits-produktiebedrijven gestart. 
De huidige activiteiten zijn er op gericht een permanente 
deponie omstreeks 1992-1993 beschikbaar te hebben. 
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8.4 Kolenverqassinq 

Ten aanzien van kolenvergassing geïntegreerd met elektri
citeitsopwekking (KV-STEG) bestaan nog onzekerheden zowel 
met betrekking tot de betrouwbaarheid als ook met betrek
king tot milieubeïnvloeding en economie (zie paragraaf 
3.2.4.2). Over de bouw van een demonstratie-installatie 
KV-STEG. waarin deze aspecten nader onderzocht kunnen wor
den. zal de N.V. Sep in het komende Elektriciteitsplan een 
besluit nemen. De N.V. EPZ zal haar project van een 
KV-STEG-centrale met een vermogen van circa 200 MW (el.) 
op de lokatie Buggenum bij de Sep voor opneming in dit 
Elektriciteitsplan aanmelden. 

Resultaten van de onderzoekingen in het kader van een de
monstratie-installatie en nadere beslissingen over groot
schalige toepassing van KV-STEG zijn niet voor 1994 te 
verwachten. 

8.5 Rookgasontzwaveling 

Uit paragraaf 3.2.3.1 blijkt, dat er twee onderwerpen 
zijn. die bij rookgasontzwaveling als relatief problema
tisch te beschouwen zijn en wel: 
- de afzet van het bijprodukt 
- de lozing van afvalwater. 
Dit is de reden, dat bestudeerd is en wordt of ook andere 
processen dan het kalk(steen)-gipsproces voor toepassing 
bij kolengestookte eenheden in aanmerking kunnen komen. 
Hierbij zijn twee processen, die beide een ander bijpro
dukt dan gips leveren en die beide geen afvalwaterstroom 
met zich brengen, speciaal in de aandacht gekomen. Dit 
zijn het ammoniak-ammoniumsulfaatproces en het sproei-
droogabsorptieproces. 

Zoals reeds in 3.2.3.1 aangegeven heeft een ROI op basis 
van het ammoniak-ammoniumsulfaatproces een aantal techni
sche gebreken getoond, waarvan nog aangetoond moet worden, 
dat ze in voldoende mate verholpen kunnen worden. De leve
rancier heeft thans een kleinere installatie (circa 
80 MW (el.)) in opdracht, welke gepland is om eind 1988 in 
bedrijf te gaan. De kosten van dit proces worden momenteel 
0,2 et/kWh hoger geraamd dan die van het kalk(steen)-gips-
proces. Op jaarbasis scheelt dit circa NLG 7 min. Zowel 
ten aanzien van de techniek als omtrent de kosten is niet 
bekend in hoeverre verbeteringen resultaat zullen geven. 
Imndampkosten van afvalwater worden geraamd op NLG 2 min 
per jaar. Alleen om redenen van vermijding van afvalwater 
is keuze van het ammoniak-ammoniumsulfaatproces dus geen 
optimale keuze. Voorts moet bedacht worden, dat het chloor 
uit de kolen in dat geval weliswaar niet wordt geloosd, of 
als indampresidue wordt gedeponeerd, maar met de kunstmest 
in het milieu wordt verspreid. De eventuele eventuele ge
volgen hiervan zijn nog niet onderzocht. 
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Het sproeidroogabsorptieproces komt nog niet voor toepas
sing in aanmerking, omdat afzet van het bijprodukt nog 
niet verzekerd is. De KEMA is reeds een aantal jaren met 
onderzoek bezig (Weier e.a.. 1987). terwijl ook andere 
onderzoeksinstellingen, onder andere Intron, zich hiermee 
bezighouden. Of definitieve toepassingen mogelijk zijn 
moet nog blijken. 

8.6 Stofverspreiding ten gevolge van kolenopslaq 

De kolen worden aangevoerd vanaf een nabijgelegen over
slagbedrijf (zie par. 3.1.4). Het is de initiatiefnemer 
van de bouw van E8 niet bekend welke maatregelen de be
drijver van het overslagbedrijf getroffen heeft of gaat 
treffen om nadelige milieubeïnvloeding te beperken. 

8.7 De chemische vorm van de geëmitteerde anorgani
sche verbindingen 

De emissies van anorganische elementen vinden plaats in de 
vaste vorm (in de vliegas) en voor enkele elementen in de 
gasfase. De concentraties zijn uitgedrukt per element. 
Echter de toxiciteit en dus de effecten zijn afhankelijk 
van de chemische vorm waarin het element zich bevindt. De 
kennis hierover is nog onvoldoende. Wel valt te verwachten 
dat de meeste elementen in de vaste vorm als oxiden worden 
geëmitteerd. Van de elementen in de gasfase is bekend dat 
chloor en fluor voornamelijk als zoutzuur (HC1) en water
stoffluoride (HF) en kwik (Hg) als metallisch kwik wordt 
geëmitteerd. Van de overige gasvormige elementen is dit 
niet bekend. 

8.8 CQ2-emissies 

CO2 vormt op gewichtsbasis de belangrijkste bijdrage aan 
de totale hoeveelheid reststoffen. CO2 is een natuurlijk 
bestanddeel van de atmosfeer en is een belangrijke schakel 
in de biologische koolstofkringloop. De hoeveelheid CO2 
die jaarlijks mondiaal vrijkomt door verstoken van fos
siele brandstoffen bedraagt als koolstof naar schatting 
nog geen 5% van de totale jaarlijkse natuurlijke koolstof 
omzetting. Het is opmerkelijk dat deze extra toevoeging 
aan de atmosfeer toch leidt tot een meetbare C02 toename 
in de atmosfeer met ongeveer 0,5% per jaar. Deze toename 
kan op den duur vergaande conseguenties hebben. 
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CO2 in de atmosfeer laat kortgolvig licht van de zon 
ongehinderd door, maar kaatst langgolvige warmtestraling 
vanaf de aarde voor een deel terug. Op deze wijze werkt 
C02 als het glas van een broeikas. C02 is niet het 
enige gas met deze werking. Andere broeikasgassen zijn 
b.v. CH4. H20. 03 en chloorfluorkoolstofverbindingen 
(CFK's). ook van deze gassen neemt de concentratie in de 
atmosfeer door menselijk handelen toe. 

Volgens modelberekeningen zal een verdubbeling van de 
voor-industriële C02-concentratie in de atmosfeer tot 
een mondiale temperatuurstijging van één tot enkele graden 
kunnen leiden. Afhankelijk van de ontwikkelingen in het 
gebruik van fossiele brandstoffen is deze verdubbeling 
ergens tussen het jaar 2030 en 2070 te verwachten. Tegen 
die tijd is zonder beperkende maatregelen een vergelijk
bare bijdrage aan de mondiale temperatuurverhoging te ver
wachten door toename van de andere broeikasgassen. 

De temperatuurstijging zal aan de evenaar gering zijn en 
in de richting van de polen toenemen. 

De consequenties van een mondiale temperatuurstijging zijn: 
- verschuiving van klimaatgordels, verandering in totale 
neerslaghoeveelheid en in neerslag patroon 

- stijging van de zeespiegel door uitzetting van het opge
warmde oceaanwater en door afsmelting van gletsjers en 
poolkappen. 

De maatschappelijke consequenties hiervan kunnen groot 
zijn omdat: 
- klimaatsveranderingen geografische. kwantitatieve en 
kwalitatieve veranderingen geven in de mondiale voedsel-
produktie 

- zeespiegelstijging tot overstroming en verlies van land
bouwgrond kan leiden. Geïndustrialiseerde landen zullen 
hun kustverdediging wel enige decennia kunnen aanpassen 
aan een zeespiegelstijging, maar in arme landen is dit 
niet het geval. Een zeer belangrijk deel van de wereld
bevolking leeft in deltagebieden met directe en zeer 
ingrijpende gevolgen van een zeespiegelstijging. 
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De toename van broeikasgassen is goed meetbaar maar model
matige kwantificeringen van de eventuele consequenties 
vertonen een grote mate van onzekerheid. Verwacht wordt 
dat rond de eeuwwisseling de modelstudies ook een kwanti
tatief voorspellende waarde krijgen. Als dan blijkt dat de 
C02-toename tot grote problemen leidt zullen ook de po
litieke discussies een internationaal niveau krijgen. Aan
gezien politieke besluiten om eventuele consequenties van 
de C02 toename te verminderen alleen op mondiaal niveau 
effect zullen hebben, zijn op korte termijn geen politieke 
beslissingen over brandstof inzet te verwachten. 

Een CC>2-toename kan tot enige groeitoename van de vege
tatie leiden. Een vertienvoudiging van de huidige 
C02-concentratie in de atmosfeer leidt niet tot enige 
schade aan de menselijke gezondheid. Lokaal zijn effecten 
van C02-emissies zoals door E8 volledig uit te sluiten 
en mondiaal is de bijdrage van elke apart beschouwde emit-
tent zeer klein. 

Het is voor de Nederlandse situatie vrijwel niet mogelijk 
de C02-emissie te beïnvloeden door de keuze van de ko-
lensoort. De CG-2-emissiefactor. uitgedrukt in kg/GJ 
(thermisch) is evenredig met het quotiënt van het kool
stofgehalte in de brandstof en de stookwaarde. Dit quo
tiënt is voor de in Nederland verstookte kolen vrijwel 
constant. Dit volgde uit berekeningen van de KEMA. waarbij 
dit quotiënt voor 55 kolensoorten. die de laatste jaren in 
Nederland verstookt zijn. bepaald is. De gemiddelde waarde 
die hieruit voor de C02-emissiefactor volgde. was 
93,8 kg/GJ (bij een stookwaarde van 26,9 MJ/kg) met een 
spreiding van £ 1%. Overigens zou de invloed van een soli
taire Nederlandse actie in dit opzicht de mondiale 
C02-emissie nauwelijk beïnvloeden. Indien uit de studies 
gaat blijken, dat CC>2-emissie beperking vereist is. zal 
dit op mondiale schaal plaats dienen te vinden. 

8.9 Natte depositie uit pluimen 

Het gebruikte model om het uitwassen van de verschillende 
verbindingen uit de rookgaspluimen van elektriciteitscen
trales te berekenen, is gebaseerd op weinig experimentele 
gegevens. Het inzicht in de uitwasproblematiek dient ver
diept te worden. 
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8.10 Effecten van luchtverontreiniging op landbouw
gewassen en natuurlijke vegetatie 

Er is reeds veel onderzoek verricht naar effecten van 
luchtverontreiniging op planten. Aanvankelijk zijn veel 
onderzoekingen uitgevoerd in laboratorium opstellingen 
waarbij effecten werden bestudeerd van kortdurende bloot
stelling aan hoge concentraties van verschillende lucht-
verontreinigende componenten. Hiermee kon worden aange
toond dat deze componenten in principe een nadelige in
vloed op planten kunnen hebben. 

Momenteel wordt veel onderzoek verricht naar effecten van 
langdurige blootstelling aan realistische concentraties 
van luchtverontreinigende componenten. Ook door de KEMA 
wordt dergelijk onderzoek uitgevoerd in zogenaamde dakloze 
kamers. Hierin worden onder veldbenaderende omstandigheden 
de effecten van realistische ozon-concentraties op een 
aantal landbouwgewassen bestudeerd. Daarnaast wordt onder 
veldomstandigheden verandering in opname van ozon door 
gewas en bodem gedurende het groeiseizoen onderzocht. De 
voorlopige resultaten wijzen er op dat ozon onder voor 
Nederlandse omstandigheden realistische concentraties de 
biomassaproduktie (opbrengst) van een aantal landbouw
gewassen verlaagt. 

Kwantificering van de effecten van realistische concentra
ties van verschillende luchtverontreinigende componenten 
en van mengsels van deze componenten op landbouwgewassen 
en op complexe ecosystemen is op basis van de huidige ken
nis niet mogelijk. De gevoeligheid van verschillende ge
wassen en de gevoeligheid per gewas onder verschillende 
omstandigheden blijkt sterk te kunnen verschillen. In na
tuurlijke ecosystemen zijn bovendien de directe effecten 
van luchtverontreiniging en de effecten van bodemverzuring 
door droge en natte depositie van luchtverontreiniging 
zeer moeilijk te scheiden. 

8.11 Beschikbaarheid van koelwater 

Bij het inbedrijfnemen van het spuigemaal bij IJmuiden in 
1975 is het spuidebiet te IJmuiden. en daarmee het debiet 
door het Noordzeekanaal, sterk toegenomen. Na 1982 is het 
spuidebiet weer verminderd om pompkosten te besparen. Dit 
had invloed op de doorspoeling van het Markermeer en daar
mee op het chloridegehalte in dit meer. De verwachting is 
dat in 1994 de situatie van voor 1982 is hersteld met een 
spuidebiet bij IJmuiden van tenminste 100 m3/s. De jaren 
1980 en 1981 mogen als maatgevend gelden voor de situatie 
in 1994. Rijkwaterstaat kan hiervoor echter geen garantie 
geven. 
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De watervoorziening van het Noordzeekanaal wordt voor een 
belangrijk deel gerealiseerd via inlaat te Schellingwoude 
van water' uit het Markermeer. De waterhoeveelheden die 
vanuit het IJsselmeer worden aangevoerd, hangen sterk af 
van het gevoerde doorspoelbeleid met betrekking tot het 
Markermeer. Het chloridegehalte van het Markermeer is in 
het algemeen hoger dan dat van het IJsselmeer. Om het 
chloridegehalte van het Markermeer binnen zekere grenzen 
te houden, wordt dit meer vanuit het IJsselmeer naar het 
Noordzeekanaal via de sluis te Schellingwoude doorge
spoeld. In de Rijkswaterstaat nota Waterhuishouding in 
Nederland (1986) wordt aangegeven, dat deze doorspoeling 
doorgaans wordt teruggeschroefd naar 10 m3/s als het 
peil van het IJsselmeer onder het niveau van ongeveer 
NAP-O.30 m komt. of als het chloridegehalte van het IJs
selmeer hoger is dan dat van het Markermeer. De consequen
ties van verminderde doorspoeling van het Markermeer voor 
de koelwatervoorziening van centrale Hemweg zijn aangege
ven in hoofdstuk 6.2.1. De handhaving van het streefpeil 
in het IJsselmeer kan in een 10%-droog jaar (gemiddeld een 
in de tien jaar) gedurende 30 dagen beperking van de warm-
telozing inhouden. Handhaving van het streefpeil en boven
dien vermindering van de doorspoeling bij te hoge chloride 
concentraties in het IJsselmeer kan in een 10%-droog jaar 
gedurende 80 'dagen beperking van warmtelozing inhouden. 
Sinds de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen op 16 september 
1966 werd gesloten, is in 1971-1972 en in 1976 het chlo
ridegehalte in het IJsselmeer gedurende enkele maanden 
hoger geweest dan in het Markermeer. In het droge jaar 
1983 was dit niet het geval. Er is voor de toekomst geen 
schatting te geven van frequentie en duur van perioden 
waarin het chloridegehalte in het IJsselmeer hoger is dan 
in het Markermeer. 

Het toekomstige beheer van het IJsselmeer en het Marker
meer (of van de overblijvende randmeren na eventuele in
poldering van de Markerwaard) is nog onderwerp van nadere 
studie. 

Na het verschijnen van de derde nota Waterhuishouding (in 
1990 of 1991) zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid 
zijn over het beheer van het IJsselmeer en Markermeer en 
het daarmee samenhangend debiet door het Noordzeekanaal. 

8.12 De zuurstofhuishouding in het Noordzeekanaal 

In hoofdstuk 6 is op basis van beschikbare gegevens van 
zuurstofconcentraties overdag. watertemperatuur en het 
gemiddelde biochemisch zuurstofverbruik (BZV) een schat
ting gemaakt van de minimum zuurstofconcentratie in het 
Noordzeekanaal aan de grens van de koelwatermengzone. 
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In hoeverre het zuurstofgehalte in de loop van de nacht 
daalt in het Noordzeekanaal, de menging door scheepvaart 
van invloed is en wat de invloed is van de temperatuur-
verhoging overdag op fotosynthese en gedurende het etmaal 
op de ademhaling is niet bekend. Hierdoor blijft onzeker
heid bestaan over de invloed van koelwaterlozing op de 
zuurstofhuishouding in het Noordzeekanaal. Deze leemte in 
kennis kan worden opgevuld door meetreeksen ter plaatse 
onder verschillende omstandigheden. Hiervoor zullen bin
nenkort initiatieven worden genomen. 

8.13 Effecten van koelwatetgebruik op het aquatisch 
ecosysteem 

Effecten van koelwatergebruik op het aquatisch ecosysteem 
kunnen kwalitatief worden aangegeven. Kwantificering van 
de effecten is niet mogelijk omdat voldoende kennis ont
breekt van de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling 
van het aquatisch ecosysteem in het Noordzeekanaal en in 
de aangrenzende havens. 

Daarnaast is relatief weinig onderzoek verricht aan koel
waterlozingen op brakwatersystemen. Het verrichte onder
zoek werd bovendien uitgevoerd in estuaria waar de getij
den beweging zowel van invloed is op het ecosysteem als op 
de menging van het geloosde koelwater. De situatie op lo-
katies waar elders onderzoek is verricht wijkt daarom of 
fysisch of chemisch af van de situatie in het Noordzee
kanaal . 

8 .14 Bodemonderzoek Centrale Hemweq 

Om een beeld te krijgen van de huidige kwaliteit van de 
bodem op het terrein van de Centrale Hemweg wordt op het 
moment een bodemkwaliteitsonderzoek verricht. Dit onder
zoek zal nog in 1988 gereed zijn. 
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