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Inleiding 

Dow Benelux N.V.. verder te noemen Dow, is van plan de etheenproductie von hoar 
bestaande fabrieken in Terneuzen te verhogen. Dit plan omvot de ombouw von 18 van 
de 22 bestaande kraakfornuizen van het LHC-2-complex en de bouw van een derde 
scheidingstrein (opwerkingsinstallatie), 
Door de uitbreiding zal de productiecapaciteit in Terneuzen met 0.6 miljoen ton per joor 
toenemen tot 1.7 miljoen ton per jaar. 
De uitbreiding is nodig om aan de groeiende interne vraag naar etheen te kunnen 
voldoen. 
Bij de productie van etheen ontstoan nuttige bijproducten (waaronder propeen), 
waarvan ook de vraag toeneemt. Daarnaast verbruikt Dow Terneuzen intern meer 
bijproducten van het kraakproces als grondstoffen dan haar kraakfornuizen kunnen 
produceren. De capaciteitsverhoging kan ook de interne vraag naar deze bijproducten 
grotendeels compenseren. 

Dow is eigenaresse van het petrochemisch fabriekscomplex gelegen op het 
industrieterrein Terneuzen-West, gedeeltelijk in de Nieuw-Neuzen-Polder en gedeeltelijk op 
de Mosselbanken. Het sterk geïntegreerde fabriekscomplex is gebouwd voor de productie 
van chemicaliën en kunststoffen. 

Het complex Is gebouwd op een terrein van 440 hectare en omvat 41 eenheden, 
waarvan 26 fabrieken, 2 energiecentrales, haven-, op- en overslagfaciliteiten en andere 
ondersteunende faciliteiten De eigen energiecentrales worden vervangen door 
capaciteit geleverd door het energiebedrijf Elsta, dot op het Dow complex een 
warmtekrachtinstallatie (WKK) heeft gebouwd met hoger rendement. Deze verondering 
staat los van de voorgenomen activiteit, waarvoor dit MEfï wordt geschreven, 

Het energieverbruik is de belangrijkste factor die van invloed is op het milieu. Het 
thermisch kroak- en het opwerkingsproces zijn energie-intensief. De uitbreiding zal 
gepaard gaan met een hogere energie-efficiëntie: hef energiegebruik van Dow zol In 
absolute zin weliswoar toenemen, maar per eenheid product afnemen. 

Omdat het grondstoffenverbruik met meer dan 1 miljoen ton stijgt, volt de voorgenomen 
activiteit onder het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Staatsblad 540, 26 juli 1994). 
Het MER heeft tot doel de mogelijke effecten van de voorgenomen activiteit op het milieu 
te beschrijven. Tevens geeft het MER inzicht in de keuze van de technische invulling, 
opdat het bevoegd gezag een gewogen beslissing kan nemen bij het verlenen van de 
milieuvergunning. 
In het MER worden de milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de reële 
olternatleven behandeld. 

Dit MER is opgesteld ten behoeve van de volgende te nemen besluiten: 
• Vergunning Wet milieubeheer (veranderingsvergunning) 
• Vergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren, 
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2 Historie, doel en motivatie, alternatieven 

2 .1 Historie en toepassingen van producten 

No oankoop in 19Ó2 van land aan de Westerscheide begon Dow/ in 1964 met de 
productie van ethyieen-glycol. etheen-o mines, polystyreen (schuim), propeenoxide en 
poiyglycoien. De totale bedrijfsoppervlckte is nu gegroeid tot 440 ha, 
In 1969 en 1971 zijn de twee bestaande kraakinstallaties gebouwd. Het hart van het Dow 
complex in Terneuzen vormen de Light Hydro-Corbons fabrieken (LHC-l en -2). die beide 
bestaan uit een Ethyleen fabriek, een Butadieen fabriek en Aromaten fabrieken, 

In de Ethyleen fobrieken worden nafta, propaan en butaan (LPG) en condensaten 
gekraakt tot de basisproducten etheen en propeen. Naast deze producten ontstoon de 
bijproducten stookgas (fueigas). zware olie (carbon black feedstock). Crude C4 
(organische verbindingen met A koolstofatomen) en Pygas (pyrolisis gasoline). Het 
stookgas, de etheen. propeen en de zware olie ondergoon geen verdere verwerking in 
het LHC complex. De C4 wordt Is grondstof voor de Butadieen fabrieken en het pygas 
voor de Aromaten fabrieken. 

Bij het krookproces worden koolwaterstofmoleculen bij hoge temperotuur gebroken 
(•gekraakt') in verschillende kleinere moleculen, die vervolgens worden gescheiden door 
afkoeling en condensatie, 
Etheen (Ethyleen) is een grondstof voor poiyetheen, etheenoxiüe en styreen; propeen is 
een grondstof voor cumeen en propeenoxide (poiyglycoien). 
De investering geschiedt mogelijk met een partner, maar Dow zal de constructie en het 
opereren van de nieuwe installaties volledig in eigen beheer houden. 

2 .2 Doel en nnotivatie 

Het doel van Dow is de etheenproducliecapociteit van de bestaande LHC fabrieken te 
verhogen tot 1,7 miljoen ton per jaar, alsmede de bijproducten ten goede te loten komen 
van de andere Dow-fobrieken. De start von de bouw van de uitbreiding is gepland medio 
1999, opdat eind 2001 de verhoogde productiecopociteit beschikbaar is. 

Bepalend voor de locatiekeuze van het fabriekscomplex in Terneuzen zijn; 
• de uitstekende infrastructuur, ook voor de scheepvaort; 
• de aanwezige aansluiting op het pijpleiding-netwerk voor etheen; 
• Terneuzen is voor Dow een centraol verbindingspunt tussen Amerika, Duitsland en 

België. 
Omdat Terneuzen dus voor Dow een zeer strategische piaots is. is van een altemotieve 
locatie voor de geplande uitbreiding geen sprake. 

Het plan om In Terneuzen de etheencapociteit te vergroten Is een reden om een aantal 
fornuizen (25 tot 30 jaar oud) oan te passen met moderne, efficiëntere technologie. 
Hierdoor stijgt de energie-efficièntie van het proces fors, woardoor de emissie noar lucht, 
ondanks de absolute stijging, relatief afneemt, 
Etheen wordt grotendeels afgenomen op het terrein zelf. Op het complex hebben veel 
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zogenoemde "down streom"-fabrieken (fabrieken die de krookproducten als grondstof 
gebruiken) capaciteitsverhogingen doorgevoerd, waardoor er meer vraag naar ettieen 
en propeen is, Ook op andere Dow-complexen (Stade in Duitsland en Tessenderio in 
België) Is de vraag gestegen. 

Vanaf het jaar 2000 is aanvoer van etheen uit Antwerpen per pijpleiding wegens 
controctbeeindiging met meer mogelijk, waardoor Dow de eigen krakercapaciteit moet 
verhogen. De totale benodigde capaciteitsuitbreiding Is gelijk aan de vermindering In 
etheenoanvoer uit Antwerpen plus de interne vraag in Terneuzen en de Interne vraag van 
een mogelijke partner. 

Capaciteitsuitbreiding met 0,6 miljoen ton per jaar is het minimum om een dergelijke 
investering bedrijfseconomisch te kunnen verantwoorden Doorom heeft Dow naar een 
partner gezocht, die de hoeveelheid etheen en propeen zal ofnemen, Dow zal de 
bedrijfsvoering in eigen hond houden. Dow's consluiting op het ARG pijpleiding netwerk 
maakt Terneuzen tot de meest geschikte locatie in bedrijfseconomisch opzicht. De partner 
zal de hoeveelheid etheen en propeen afnemen die Dow niet intern aanwendt, 

Op wereld- en regionaal niveau is een stijging te verwachten in de vraag naar etheen. 
Voorspellingen loten zien dat deze stijging de komende vijf jaar constant zal blijven. De 
voornoomste oorzaak is het stijgende welvaartsniveau, waardoor de vraag groeit naar 
welvoortsartikelen, waarin veel etheen en daarvan afgeleide stoffen toegepast worden. 

2 .3 Milieubeleid en randvoorwaarden 

De milieuzorg van Dow Terneuzen is gebaseerd op de beleidsverklaring van de Dow 
Boord of Directors met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid; deze is geldig voor 
alle Dow-vestigingen. 
Dit milieubeleid is verder uitgewerkt In eigen richtlijnen, die onder meer omvotten een 
milieuprogramma voor het verminderen van afval en emissies en concrete richtlijnen voor 
het voorkomen en bestrijden van milieuverontreiniging, 

Dow heeft de volgende randvoorwaarden gehanteerd heeft bij de keuze van de 
voorgenomen octiviteit: 
• het proces moet een bewezen techniek zijn; 
• een hoge bedrijfszekerheid moet gegarandeerd zijn; 
• de Instollotie en het bedrijven ervan moeten voldoen aan de wet- en regelgeving; 
• het project moet economisch rendabel zijn; 
• het project moet zo veel mogelijk gebruik maken von bestaande infrastructuur en 

faciliteiten; 
• het project moet voldoen aan de Dow richtlijnen met betrekking tot veiligheid, 

gezondheid en milieu. 
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2.4 Alternatieven 

Alternatieve productieroutes voor ettieen 
Er zijn twee alternatieve routes bekend voor de productie van ettieen; 
• Katalytiscti kraken (bij lagere temperotuur) zou een alternatieve route voor tiet 

thermisctn kraken kunnen zijn. maor is niet op de school toepasbaar die in Terneuzen 
nodig is. is nog nooit op de benodigde schaai industrieel ingezet en is dus geen 
bewezen techniek, Kctalytisch kraken is geen reëel alternatief en zal daarom niet 
verder worden besproken, 

• Terugwinning uit ofgassen van het olie-raHinageproces. Door Dow niet over een olie
raffinaderij beschikt, zou etheen moeten worden ingekocht. Olieroffinoderijen 
beschikken niet over de benodigde copaciteit, Dit alternatief is niet realiseerbaar en 
dus geen reèel otternatief voor de voorgenomen activiteit. 

Alternatieve locatie op het Dow teirein In Terneuzen 
De enige alternatieve ruimte is De Mosselbanken, Daar is thans te weinig infrastructuur. Er 
zouden nieuwe fornuizen moeten worden gebouwd, terwijl de bestaande fornuizen In 
bedrijf blijven. Dit aiternotief is economisch onhaalbaar, in strijd met het beleid van 
duurzome inrichting en minder milieuvriendelijk don de voorgenomen activiteit, Dit 
alternatief zal verder geen aandacht krijgen. 

Alternatieve grondstof voor de productie van etheen 
« Ethoan IS met m de benodigde tioeveeltieden op de markt van Noord-West-Europo 

beschikbaar, 
• LPG kraken heeft geen milieuvoordelen boven het kraken van nafta. Er ontstaon niet 

de gewenste hoeveelheden bijproducten, LPG is schaarser en duurder dan nafta en 
moet worden bijgemookt in olieroffinoderijen. 
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3 De voorgenomen activiteit en de emissies 

3.1 Inleiding 

Momenteei produceert DOW reeds etheen in het bestaande LHC-fabriei<scomplex, 
bestoande uit etheenfabrieken, butadieenfobrieken en aromatenfabrieken, 
Er zullen geen wijzigingen optreden bij de bestaande butadieen- en aromatenfabrieken. Deze 
worden dan ook niet verder besproken. 
Grondstof voor de uitbreiding van de kroakcopaciteit is nafta, dot wordt gekraakt tot een 
productmengsel. Een scheidingstrein scheidt het productmengsel in stookgos. methaan. 
waterstof, etheen, propeen. zware olie. Crude C ,̂ en Pvgas (iichte en zware pyrolisis gasoline 
en Debutanizer bottoms). Het stookgos (methaan/woterstofmengsei), methaan, waterstof, 
etheen, propeen en de zware olietroctie ondergoan geen verdere bewerkingen in het LHC-
complex. 
De voorziene capaciteitstoename van etheen zal door uitbreiding en verdere integratie van 
de bestaande LHC fabrieken tot stond komen door: 
• de ombouw van 18 bestaande LHC-2 fornuizen; 
• de bouw van een derde scheidingstrein; 
• aonsluiting op bestoonde infrostrucfuur. 
Hiefdoor zoi extra propeen worden geproduceerd (co. 366.000 ton/joor). De extra Pygos en 
Crude Ĉ  worden venwerkt in de aromaten- en bufadieenfabriek. De capaciteiten van deze 
fabrieken hoeven niet te worden uitgebreid, omdot thans de grondstoffen (Pygos en Crude 
C,̂  worden ingevoerd. Deze invoer zal vervailen, De voorziene uitbreiding is schematisch 
weergegeven in figuur 3,1. 
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Voorts worden toegevoegd: 
• een fakkelsysteem; 
• een open koelwater circulatiesysteem met koeltoren: 
• een propeenopslag; 
• een nieuwe controlekomer. 
De bestaande infrastrucfuur en haven- en opslagcapaciteit betioeft geen uitbreiding, Stoom 
en elektriciteit worden betrokken van de onlangs gebouwde WKK-installotie van Elsta. De 
grotere export van ethieen en propeen zal piaotsvinden door de bestaande pijpleidingen. De 
capaciteit doarvan kon voldoende worden vergroot door tiet plaatsen von enkele 
zogenoemde boosterpompen. 

3 .2 Procesbeschrijving voorgenomen activiteit 

De situering van de uitbreiding is gegeven in de bijlage, 

3.2.1 Productie-units 

De uitbreiding omvat de volgende vier secties: 
1. fornutzensectie LHC2 (aonpossing); 
2. nieuwe quench (koeling) sectie: 
3. nieuwe compressie/reactor sectie; 
4. nieuwe koude sectie. 

3 .2 .2 Productiecapaciteit en grond- en tiuipstotrenverbruik 

Productiecapaciteit 
Onderstaande fabel geeft de ontwerp-productiecapociteit von de uitbreiding en de totale 
copaciteif na uitbreiding. De ontwerpcapaciteit is betrokken op 8.400 bedrijfsuren [jer jaar. 

Slof Ontwerpcapaciteit 

uitbreiding 

grondstof 

(kton/IO 

Ontwerpcapaciteit uitbreiding 

eindproduct/tustenproduct/inteme 

recycleitroom (kton/)r) 

Nafta 2.128 

Etheen 600 Ceindproduct) 

Propeen 366 (eindproduct) 

CBF 88 (eindproduct) 

Methaan 50 (eindproäuct) 

Waterstof 23 (eindproduct) 

Crude C4 2-12 (tussenproduct) 

PVQOS 435 (tussenproducl) 

Slookflos 226 {tussen product) 

Ethaan 83 {interne recvciesiroom) 

Propaan 15 (interne recvclestroom) 

Totaal 2 128 2 128 
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3 .2 .3 Transport en opslag 

In hef kader van de voorgenomen uitbreiding zullen de voigende grondstoffen, tiulpstoffen en 
Ctussen)producten worden overgeslagen: 

Stoffen »oort stof opslag transportmiddel 

Nafia grondstof tankpark schip, pijpleiding 

Propeen proöucl druktank (nieuw 5 000 rn') piipleiding 

Elheen product dubbeiwandiQe tonks pijpleiding 

Sioo;<gas bijproduct goen piJP 

Zwof© stookolie bijproduct tonk schip 

CruOe C4/Pygas tussen product tanks 

Hulpstoften tanks en voten auto. spoor 

Hef oantal sctieepvaortbewegingen verandert als volgt: 

Component Verandering aantal 

tanksctilptiansporlen 

op joorbosis 

Nafta .35 

Crude C4 100 

Pygas 110 

CBF +80 

Total© 

verandering 

95 

3 .2 .4 Algemene voorzieningen en ondersteunende systemen 
1. Fakkelsysteem 
Er komt een nieuw foki<elsvsteem met een tioogte von 110 m. Hef systeem wordt 
aangesproken bij:: 
• ofvoer von processfromen tijdens onvoorziene bijzondere bedrijfsomsfondigfieden 

(storingen). 
• afvoer van processtromen en purgesf romen tijdens voorziene bijzonder© 

bedrijfsomsfandigtieden (opstarten, stiuf down). 
Het systeem tieeft een ontwerpcopaciteit van 544 ton/u kraokgos. De maximale vracfit noar 
de fakkel waarbij nog roetloze verbranding ploofsvindt is naar verwactifing co, 90 ton/u. 

2. Brandblusvoorzieningen 
Alle brondblusvoorzieningen worden periodiek door bedrijfsbrandweer geïnspecteerd. Tevens 
wordt er, daar waar nodig, warmtewerende of vuurvaste bekleding toegepast. 

3. Gasdetectie-systemen 

4. Energievoorziening 
Dow zal stoom en electricifelt afnemen van de nieuwe WKK-installatie von Elsfa met een 
hoger energierendement. Een eigen sfoomboiler zol ais reserve in bedrijf biijven. Brandstof 
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voor de fornuizen wordt in de sctieidingstrein gegenereerd (stookgos), Elsta zet tiet oversctiot 
als brandstof in. Aardgas wordt alleen gebruikt als fokkel-stookgas en bIJ opstart en 
processtoringscondities in de fornuizen. 

5. Riolenngsysteem 
Het getiele rioleringsysteem van het LHC-comptex zol worden aangepast (Emergency 
Drainage Project). Dit is een afzonderlijk project en maakt derhalve geen deel uit van de 
voorgenomen activiteit, 
In de bestaande situatie voert het afvalwaterrioolsysteem verontreinigd water en hemelwater 
van het LHC-complex af naar de centrale biologische zuiveringsinstallatie. 
Ten behoeve van üe uitbreiding worden de volgende stromen op het afvolwaterriool 
aangesloten; 
- Spui verdunningstoom 
- Spent caustic 
- Koelwaterspui 
- Hemelwater 
- Huishoudelijk afvalwater 
- Bluswater, 
Dow zal gebruik maken van twee bestaande waterzuiveringssystemen, te weten; 
- spent caustic oxidatieysteem 
- centrale biologische waterzuiveringsinstallatie. 

6. Koolsystemen 
Binnen de scheidingssectie zijn meerdere koelsystemen voorzien: 
- wormteuitwlsseling met behulp van processtromen; 
- koelwatersysteem met koeltoren; 
- etheen koelsysteem; 
- propeen koelsysteem; 
- glycol koelsysteem; 
- luchtkoeling. 
Het bestaande zeewaterkoelsysteem voldoet niet aan de koelvraog van de uitbreiding. Een 
zoetwatersysteem met koeltoren zol extra capaciteit leveren. Het koelwater zal 
geconditioneerd worden met pH regeling (zwavelzuur) en dosering van corrosie-inhibitor, 
dispersiemiddel en chloorbleekloog. Het spuiwoter van de koeltoeren zal via de biox-plant of 
direct worden geloosd op de Westerschelde, 

7. Utilities 
In het proces wordt stoom toegepast op vier niveaus: 90 bor, 35 bor. 12 bor en 2.5 bar stoom. 
Daarnaast wordt in het proces verdunningsstoom opgewekt ten betioeve van het 
kroakproces in de fornuizen. Stoomcondensaat wordt hergebruikt. 
Overige utilities zijn stikstof, instrumentenlucht en industriewater. 

8. Gebouwen en overige vooi7lenlngen 
De bestaande steigers op het Dow-terrem voldoen. 
De procesbesturing van de uitbreiding zol ploots vinden vanuit een nieuwe controlekamer. 
Ten behoeve van de uitbreiding worden vijf analyzerhuisjes toegevoegd. 
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3 .2 .5 Bijzondere bedrijfsomstandigheden 
Voorziene bijzondere bedrijfsomstandigheden 
De bestaande procedures zullen worden toegepast en waar nodig aangepast, De 
belangrijkste bijzondere voorziene bedrijfsomstandigheden zijn: 
• Opstorten/shut-down procedure fornuizen 
• Ontkolen fornuizen 
• Spoel- en reinigingsactiviteiten. 

Onvoorziene bijzondere b©drt|fsomslandlgheden 
Het proces wordt door middel van het Dow-computersysteem "Cubicle", volledig automatisch 
bewaakt en geregeld, Tijdens storingen gaan de koolwaterstoffen naar het fakkelsysteem. 
Mogelijke storingen zijn: 
• Storing in de fornuizen; 
• Storingen in de scheidingstreln. 
Alle veiligheidskleppen zijn aangesloten op het fokkelsysteem. Om het gebruik van de fakkei 
te minimaliseren wordt bij grotere storingen krookgos zoveel mogelijk opgelijnd noof de 
andere scheidtngstreinen. Mogelijke storingen zijn; 

Run-off hydrogenatie reoctor; 
Storing in l<raakgas, etheen of propeen compressor 
Uitvallen van elektriciteit, lucht, stoom, koelwater, stikstof: 
Storing in het spent caustic oxidotiesysteem; 
Lekkage in het koelwatersysteem; 
Lekkage in het condensaotcircuit. 

3 .3 Emissiebeperkende maatregelen en voorzieningen 

Energiebeperkande maatregelen 
• De oude fornuizen zuilen worden omgebouwd volgens de huidige stand der techniek. 

Ditzelfde geidt voor de nieuwe scheidingstreln. 

Maatregelen ter vermindering van verontreiniging van het oppervloktewater 
• Koeling met circulerend koelwater. Het koelwater wordt bewaakt op calomlteuze 

verontreiniging, met afvoer noor de biologische waterzuivering. 
• Toepassing van goedgekeurde koelwoterbehandellngsmiddelen. 
• Maatregelen ter vermindering van de afvalwaterproductie door Intern hergebruik, 
• Afvoer van resterend verdunningsstoom spul en spent caustic naar de biologische 

waterzuivering, 

Milleubeschermende maatregelen voor lucht 
De gasvormige stromen worden zo veel mogelijk teruggevoerd in het proces. Waar dit niet 
mogelijk is worden deze anderszins nuttig gebruikt. 
Evenals aanwezig bij de bestaande installaties worden de volgende maotregelen genomen; 
• De bestaande naffatanks hebben drijvende doken met dubbele afdichtingen, 
• De nieuwe propeentank en veerveiligheidstoestellen worden aangesloten op het 

fakkelsysteem. 
• Op strategische plaatsen is een gosdetectiesysteem aanwezig, 
• De ofgossen van het anolyzersysteem staan intern opgelijnd naar het proces; alleen tijdens 

monstemame gaan de ofgossen naar de atmosfeer; 
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• Ter beperking van diffuse emissies zijn olie pompen voor koolwoterstoflioudende stromen 
en de pakkingloze, conned of mognetisclie pompen voorzien van dubbele afdichtingen, 

• Lekverliezencontroleprogromma. 
• Tijdens storingen in de scheidingstrein worden emissies noor de fakkel tot een minimum 

beperkt. 

Maatregelen ter besctierming van de bodem 
• Vloeisfofdichte betonnen ondergrond 

• Emergency Droinoge Project 
• Nieuwe opslagtanks en vaten bevinden zich op een betonnen ondergrond. De nieuwe 

propeentonk komt in een betonnen bok met opstaande rand te staan, 

Moatregelen ter beperking van de geluldemrssie 
• Toepassing van geluidsisolatie, geluiddempers en geluidsarme regelkteppen, 
• De branders in de om te bouwen fornuizen worden vervangen door geluidsarme 

branders. 

3.4 

Maatregelen ter verhoging van de velllgtield 
Ter verhoging van de interne en de externe veiligheid worden de volgende moatregelen en 
voorzieningen getroffen: 
• Dow-computersysteem "Cubicle" (volledig automatische elektronische regeling en 

bewaking): 
ontwerpen volgens normen en voorschriften van de overheid (o.o. Stoomwezen) en Dow; 
indeling in gevarenzones c.q. ruimtes met gasontploffingsgevaar, 
onderhoudsprogramma's; 
brandblusvoorzieningen; 
gosdetectie-systemen; 
noodplan en overige noodvoorzieningen. 

Emissies naar het milieu 
Energie 
De energie-efficiëntie-verbetering van de uitbreiding is uit te drukken in een 
energieverbruikersindex voor het LHC-complex. ofwel de energieconsumptie per ton 
geproduceerd etheen. Hierbij wordt de energieverbruikersindex van vóór de uitbreiding op 
100 gesteld. De energieverbruikersindex na uitbreiding bedraagt 92,0. 

Water 
De volgende waterige stromen uit de installatie afgevoerd: 
• spui van het verdunningsstoomsysteem; deze stroom wordt biologisch gezuiverd en zal het 

oppervlaktewater niet woorneembaar belasten. 
• spent caustic; dit wordt na hergebruik en oxidatieve behandeling biologisch gezuiverd en 

zal het oppervlaktewater niet woarneembaar belasten, 
• koelwaterspui; dit wordt zonder behandeling geloosd; de spui bestaat uit ingedikt zoet 

water en bevat restanten conditionerlngsmiddelen. goed te keuren door Rijkswaterstaat, 
Het Jaarlijkse debiet bedraagt co, 2,000,000 m'. 

Water dat bij bijzondere bedrijfsomstandigheden moet warden afgevoerd gaat naar de 
biologische waterzuivering. Het effluent daarvan voldoet aan de lozingseisen. 
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Lucht 
De volgende emissies wijzigen ten opzichte van de bestaande situatie bij het LHC-complex; 

• Wijziging NO^-emlssies als gevolg van de voorgenomen uitbreiding 
Als gevolg von de voorgenomen uitbreiding zullen de NO.-emissies absoluut gezien toenemen 
ten opzichte van de autonome ontwikkeling bij de LHC-2-fabneken. Zie onderstaande tabel. 

Emisiiebron LHC-2 Autonome ontwikkeling in 

2000; VenMochte 

emiisievrocht (lon/)f) 

No ombouw rornuizen 

Verwachte emissie vracht 

(ton/jr) 

fornuis BA-lOl 1/m BA 118 403 59? 

fornuis BA-96/97 77 83 

fornuis BA-99/99 f3) 67 72 

stoomsopemeoter BF-

Ó02A/B 

M 13 

gasturbine 501 (2) 38 38 

lOTAAL LHC2 649 798 

Voor de energievoorziening in de bestaonde toestand betrekt Dow elektriciteit en stoom 
van de nieuwe WKK-instaliatie van Elsta. Voor de voorgenomen uitbreiding zal Dow co, 15 
MW.„ en 20 MW ,̂ afnemen. Bij een toename van het aandeel van Dow in de 
energieopwekking bij Elsta van ca. 35 MW bedraagt de toename van het aandeel van 
Dow in de NO,-emissie co. 60 ton NO. op jaarbosis, De toenemende stoom en 
eiektriclteitsvraog van Dow zoi echter geen toename in de totoie NO. emissie bIJ Elsta 
teweegbrengen. 

• Emissies van vluchtige organische stoffen (VOS) 
Ombouw fornui7Bn 
De omgebouwde fornuizen worden voorzien van CO en O^ anoiyzers in de schoorstenen. 
Hierdoor is hef mogelijk om de onverbronde kooiwaterstoffen tot nul te reduceren (overmaat 
zuurstof). De tests op BA-109/110 (de 'proeffornuizen' van LHC-1) hebben dit bevestigd. 

Opslagtanks: 
Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande opslagtanks van voor grondstoften en 
producten. Bijproducten gaan naar de bestaande opsiog van de Aromaten- en 
Butadieenfabrieken Ademverliezen zullen niet toenemen. De 50% hogere doorzet zal naar 
verwachting leiden tot toename van de verdringingsverliezen met 50%, d.w.z. 1466 kg/jaar. 

On-line-analv7ers: 
De ofgossen van de on-llne-onalyzers staan intern opgelijnd naar het proces. Alleen tijdens 
monsternome worden de afgassen afgevoerd naar de otmosfeer (200 - 400 kg/joar). 

Diffuse emissiea 
De toename van de diffusie emissies (emissies door lekken e.d.), zal naar verwochting lager 
zijn dan 27 ton per jaar. Ten opzichte van de autonome ontwikkeling (programma ter 
vermindering van diffuse emissies) zal de totale diffuse emissie per saldo afnemen. 
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Regenerafie katalysator 
In tegenstelling tot de beslaande fabrieken wordt de kotolysator van de acefyleen-
hydrogenatie-reoctor niet in de fobriek geregenereerd en treden hierdoor bij Dow geen extro 
emissies op. 

fakkel 
Op basis van ervoringen met andere kroakinstallaties van Dow zal de emissie von 
onverbrande koolwaterstoften uit de fakkel op jaarbasis naar verwachting minder bedragen 
dan 170 ton (efficiency fakkel is 99,5%). 

• Stofemissies in rookgas 
De concentratie aan fijn stof in de rookgosssen von de fornuizen zol, conform BEES-A, 
maximaal 5 mg/Nm* bedragen. 

Bodem- en grondwater 
Door de bodembeschermende maatregelen is onder normale omstandigheden geen 
verontreiniging van bodem en grondwater te verwachten. No realisatie von het Emergency 
Droinoge Project zullen de risico's von verontreiniging van bodem- en grondwater ten 
gevolge van incidenten verder afnemen. 

Geluid 
De verhoging van de geluidemissie door introductie van nieuwe bronnen zol grotendeels 
worden gecompenseerd door de stillere omgebouwde fornuizen. 

Afvalstoffen 
Onderstaande tabel geeft de voornaamste afvalstromen van de voorziene uitbreiding 
benoemd, 

Atvalioort Hoeveelheid 

(ton/jr) 

Type 

vait/vloeibaa 

r 

Katalysator 14 vosl 

Actief kool 27 vost 

Cokes 3.3 vast 

Droger 

materiaal 

120 vost 

Bij een onderhoudsstop (iedere 6 - 8 joor) komt ca. 200 tot 300 ton afval vrij in de vorm van 
polymeren, cokes en zwaardere koolwaterstoffen. 
Alle ofvol zal worden afgevoerd naar erkende verwerkers. 
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4 Beschrijving van de alternatieven en bijbehorende emissies 

4 .1 Beschouwde varianten 

Hier komen de voorzieningen en maatregelen oon de orde die als denkbare variant voor 
deelprocessen van de voorgenomen uitbreiding kunnen worden beschouwd. De varianten 
zijn getoetst aan de criteria: 

• technische haalbaarheid; 
• meer milieuvriendelijk; 
• bedrijfszekerheid en ervaring van Dow met de variant. 
De varianten waarvan wordt geconcludeerd, dot deze niet voldoen alle drie genoemde 
criteria, vallen af. Op basis van de geselecteerde varionten wordt het meest milieuvriendelijk 
alternatief samengesteld, Van dit alternatief worden de emissies beschreven. 

4.1 .] Beperking energieverbruik 

Nieuwe fornuizen in plaats van ombouwfomuizen 

De ombouw van de bestaande fornuizen is zo grondig, dat slechts de fundatie en omkasttng 
blijven bestaan. De toegepaste technologie van de omgebouwde fornuizen is conform de 
stand der techniek. Daar materiaalhergebruil< ploatsvindt, verdient ombouw uit 
duurzaomheidsoogpunt de voorkeur 

Alle fornuizen ombouwen 
Ombouw van alle fornuizen zou een hogere energle-efflclèncy kunnen opleveren. Er zou don 
echter een grotere capaciteit ontstaan dan wenselijk is. Deze variant zou een atzonderlijt: 
project worden, dot in principe los staat van oen capociteitsuitbreiding zoals voorgenomen. 
Het ombouwen van alle fornutzen (s daarom geen reëel alternatief. 

De volledigD capaciteit van het LHC-complex realiseren met ombouwlomuizen 
Dit betekent het ombouwen van de fornuizen van LHC 2 (voorgenomen activiteit), 8 fornuizen 
van LHC-1 en het uit bedrijf nemen van de overige 8 Lummus-fornuizen van LHC-1. Hiermee 
wordt de energieverbruikers-index 89,5 in plaats van 92.0, Deze variant kon beschouwd 
worden als het meest milieuvriendelijk en wordt derhalve opgenomen in het meest 
milieuvriendelijk alternatief. 

4 .1 .2 Koelwatersystennen 

Voor het koelsysteem van de voorgenomen uitbreiding bestaan de volgende opties, 

Open circuiatlesysteem met koeltoren 
Dit is de voorgenomen werkwijze. 
Voordelen: 
• loge koelfemperotuur mogelijk, wat een gunstig effect heeft op het energieverbruik oon 

proceszijde; 
• het voorziet in de juiste koelcapaciteit, waarbij relatief weinig koelwater wordt geloosd; 
• nagenoeg geen thermische belasting von het oppervloktewater; 
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• de techniek is algemeen toepasbaar en heeft een hoge bedrijfszekerheid; 
• nauwkeurige conditionering mogelijk waardoor de kans op lekkages wordt 

geminimaliseerd. 

Nadelen: 
• koelwaterbehondelingsmiddelen worden met het spuiwater geioosdj 

• koeltorens leveren een bijdrage oan de geluidemissie; 
• het systeem verbruikt suppletiewater (industiiewaterkwaliteit); 
• er kan pluimvorming von mist optreden; 
• de koeltorenventilator verbruikt energie. 

Gesloten circulatiesysteem met koeltoren 
Een gesioten ctrculotiecircuit met koeltoren biedt uit miiieuoogpunt geen voordelen ten 
opzichte van het voorgenomen open circulatiecircuit en wordt derhalve niet verder 
uitgewerkt. 

Directe luchtkoeling 

Voordeel: 
• er treedt geen thermisctie waterverontreiniging op. 
Nadelen: 

beperkte warmteoverdracht ten opzichte von waterkoeling; 
groot ruimtebeslag; 
hogere geluidbelasting; 
fluctuatie koelluchttemperatuur; 
hoog energieverbruik ventilotoren. 

In de voorgenomen uitbreiding wordt directe luchtkoeling alleen voor koeling van de 
verdünningsstoom spui gebruikt. Directe luchtkoeling is uit milieuhygiënisch en 
(ruimte)technlsch oogpunt geen realistische vortont en wordt daarom niet verder uitgewerkt. 

Hybride luchtkoeling 
Voordeel: 
• nuttig voor stromen die moeten worden gekoeld van circa 40 tot 25''C 
Nodelen: 
• boven öö'C treedt kalkafzetting op de koelers op; 
• er ontstaat een aparte afvalwaterstroom 
• in de winter treedt ijsafzetting op. 
Veel processtromen zijn warmer don 55°C, waardoor deze koelers geen reéel alternatief 
vormen. Deze optie wordt dan ook niet verder uitgewerkt. 

Direct zeewater doorstroomsysteem ('Once-Through') 
Voordelen: 
• lage kosten; 
• geen gebruik suppietiewater; 
• lage koeltemperatuur mogelijk. 
Nadelen: 

• gebruik chloorbleekloog (biocide); 
• grote thermische lozing naar het oppervloktewoter; 
• verhoogde kons op lekkoges; 
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• verminderde beheersbaarheid van ongewenste lozingen van koolwaterstoffen bij 
lekkages. 

Dit systeem wordt toegepast in de bestaande installaties van Dow en wordt beschouwd als 
variant. 

Indirect doorstroomsysteem 

Dit bestaat uit een primair doorstroomd zeewatersysteem, gecombineerd met een gesloten 
secundair koelwatercircuit. 
Voordeef' 
• betere beheersbaarheid van ongewenste lozingen van kooiwaterstaffen bij lekkages, 
Nadelen: 
• een extra warmte-overdrachtsstap is nodig: 
• meer energieverbruik 
• grote thermische lozing naar het oppervlaktewater, 
Dit systeem biedt uit milieuoogpunt geen voordelen ten opzichte van het voorgenomen 
systeem en worot derhalve niel verder uitgeweritt. 

Op grond van het bovenstoonde en de rond voorwaarden van Dow, is slechts het direct 
zeewoterdoorstroomsysteem een reële variant. In onderstaande tabel worden de 
belangrijkste milieuaspecten van deze variant en het voorgenomen koelsysteem met elkaar 
vergeleken. 

Mllleuospecl Open 

circulatiesysteem met 

koeltoren 

Direct 

doorstroomsyïteem met 

zeewater 

Thermiscrie lozing opp water fMW) 6 ?a? 

Lekkage: 

kans 

gevolg 

l a ' 

afvoer naat 

bioloQische zuivering 

j o ' 

lozing op 

oppervlaktewater 

Verbruik canditioneringsmiddelen Oaargemiddeid) 

chloorOieeklooQ, als 100% Cl, (ton/jr) 

cotrosieremmer + dispersiemiddel, als 100% PO.' 

(ton/jr) 

zviiovelzuuf. als 50% (ton/ir) 

19 

18 {ca. ótonP/iO 

1500 

150 

Gemiddeld verbruik suppletie wat er (m'/ti) ca 650 

Geluidemissie (dB(A)) 114" 112" 

EnerflievertDruikefsindex' 92.0 51.6 

Overwegingen ten aanzien van de keuze van het voorgenomen koelsysteem 
Op basis von een vergelijking van de milieuaspecten scoort een direct doorstroomsysteem 
met zeewater niet beter don het voorgenomen koelsysteem met koeltoren. Dow heeft 
gekozen voor een koelsysteem met koeltoren, onder andere omdat: 
• dit een forse besparing oplevert in het gebruik van chioorbleekloog,; 
• Dow problemen heeft gehad met lekkages in het zeewatersysteem, waarbij 

koolwaterstoffen in het oppervlaktewater terecht kwamen. 
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4.1 .3 Koelwaterbeha ndeling 

Voorgenomen activiteit 

Dow post in de voorgenomen uitbreiding chloorbleekioog toe voor de behandeling van 
koelwater, een bewezen techniek met een hoge bedrijfszekerheid. 

Droogzetten Icoelsysteem 
Een variant is het periodiek kortdurend droogzetten van het systeem Omdat de koeibehoefte 
continu is. is dit geen uitvoerbore voriant en wordt doorom niet verder uitgewerkt. 

Ozondosering 
Voordeel: 
• geen lozing van actief chloor. 
(Vadeten, 
• een ozonisator verbruikt 70 kWj 
• middelen tegen corrosie kolkofzetting blijven nodig; 
• er is weinig ervoring mee in de petrochemische industrie; 
• bij lekkage treden extra complicaties op. 
Dit systeem brengt voor Dow onoanvoordbore risico's met zich mee, Dow beschouwt 
ozonisotie voor dit project don ook niet als een realistisch alternatief. 

Gebruik duurzame materialen koelwatersysteem 
Voordeel: 
" minder gebruik van koelwoferconditionering, met als gevolg minder lozing von fosfaten. 
Nadelen: 
• versnelde corrosie van koolstofstool treedt op, dot golvonisch met roestvaststaai 

gekoppeld is in onbehandeld koelwater: 
• gebruik chloorbleekioog blijft nodig; 
• corrosie onder invloed von chlorides kon optreden op plaatsen, waar warmteoverdracht 

en spleten aanwezig zijn. 
Bovendien zijn de meerkosten van een dergelijk systeem buiten proportioneel. Dow 
beschouwt het gebruik van duurzome materialen don ook niet als een realistisch alternatief, 

4,1 ,4 Fakkel 

Locatie 
Een andere locatie voor de fakkel nabil de instoiiotie is vonwege ruimtegebrek niet mogeliik. 
De Mosselbanken ligt op ca 2 km; de gassen moeten don bij een hoge druk afgevoerd 
worden, wot extra pompen nodig maakt. Dit is om veiligheidstechnische redenen niet 
toegestaan, 

Grondfakkeli.D.v. torenfakkel 
Voordeel 
• stralings- .licht- en geluidhinder noor de omgeving blijven beperkt. 
Nadeel: 
• de maximale capaciteit is 50 ton/h. 
Er zou een batterij van 11 grondfakkels nodig zijn. Hiervoor is geen ruimte beschikbaor. Deze 
variant wordt niet verder uitgewerkt. 
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Combinotie arondtakkel/forenfokkel 
Beoogd voordeei: 
• hinder {straling, licht en geluid) zai voornamelijk slechts optreden bij grote storingeri, 
In geval van veel vaker voorkomende kleine storingen kan de grondfokkel worden 
aangesproken. 
Het gebruik van de forenfokkel bij kleine storingen zal echter nauwelijks hinder opleveren. De 
combinatie is per saldo don ook niet milieuvriendelijker en zal daarom niet verder worden 
uitgewerkt. 

4.1 .5 Transport 

Grondstoffen en eindproducten worden in hoofdzaak aangevoerd en afgevoerd per schip en 
pijpleiding. Een groot deei van de aanvoer per schip van fussenproducten zol wegvallen. Het 
totaai aantal scheepvoort-bewegingen zal afnemen met 95 per jaar en het aantal 
bewegingen met gevaorlijke stoffen met 175perjoar, hetgeen gunstig Is voorde externe 
veiligheid. Milieuhygienisch is dit een optimalisatie. Transportvarianten worden daarom niet 
beschouwd. 

4 .1 .0 Nadere milieubeschermende voorzieningen 

Katalytisctie DeNOx-installatie bij de kraakfornulzen 
Een katolytische DeNO.-installatie is een bewezen aanvullende emissiebeperkende techniek 
en zal daarom worden opgenomen in het meest milieuvriendelijk olternotief. 
De NO.-concentrotie in de rookgassen kon hiermee met ruim 85 % dalen. De jaargemiddelde 
emissieconcentratie van NO, dooit don tot ca. 20 mg/Nm3. 

Fakkelgcs recovery 
Een nadere milieubeschermende voorziening om de emissies van koolwaterstoffen te 
reduceren is het toepassen van een fokkelgos recovery systeem Dit systeem heeft tot doel 
om de koolwaterstoffen die als basislast naar de fakkel worden gestuurd, middels condensotie 
te kunnen afvangen in ploats van te loten offakkelen. Aangezien de bosislost van de 
voorgenomen uitbreiding voornamelijk uit stikstof bestaat is terugwinning niet zinvol. Om deze 
reden wordt fakkelgos recovery niet verder uitgewerkt. 

4.2 Alternatieven 

4.2.1 NulGtternatief 

Het nulalternatief is het niet realiseren von de voorgenomen activiteit en vormt het 
referentiekader voor de vergelijking van de alternatieven. De emissies in de huidige situotie en 
de autonome ontwikkeling zijn een weergave van de emissies van het nulalternatief. De 
autonome ontwikkeling bij Dow wordt besproken in hoofdstuk 5. 
De belangrijkste consequentie van het nulalternatief is dat de voorgenomen energie-
efflciency-verbetering in de bestaande fornuizen niet tot stond komt, 
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4 .2 .2 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Bij het meest milieuvriendelijk alternatief wordt de gewenste productiecapaciteit van etheen 
(1,7 miljoen ton, inclusief uitbreiding) gerealiseerd met uitsluitend omgebouwde fornuizen. 
Hiermee wordt een hogere energie-efficiëncyverbetering gerealiseerd. Daarnaast omvat het 
meest milieuvriendelijk alternatief het toepassen van DeNO,-installaties op olie omgebouwde 
fornuizen. 
Uitvoering van het meest milieuvriendelijk alternatief leidt tot de volgende voordelen ten 
opzichte van de voorgenomen activiteit: 
• Vermindering van de NO,-emissies van het LHC-complex met ca, 900 ton per jaar. Dit 

betekent dot de totale NO.-emissie van de LHC-fabrieken na uitbreiding doolt van ca. 
1.359 ton tot co. 460 ton per joor. 

• Een verdere verbetering van de energieverbruiksindex van 92 (voorgenomen activiteit) 
naar 89,5. 

Deze index is uitgedrukt ten opzichte van de bestaande energieverbruik binnen het LHC-
complex, 
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5.1 

Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling 

De beschrijving beperkt zich tot het basisgebied, globoai het gebied binnen een strooi van 3 
km rond het Dovi/-terrein. 

Bestaande toestand 

Luchtkwaliteit 
Jaargemiddeldes en 98 percentlel berekeningen van dog- (voor NO^ uur) gemiddelde 
concentraties van enkele stoffen in lucht op het meetpunt Phillippine-Stelleweg (RIVM). 

concentratie itia/m') SO, benzeen tijn »tof NO NO, Zwarte rook 

jaargemiOdelde van 

nemelen concentratie 

a 1.2 45 7.37 25.42 10.33 

98 perc. van gemeten 

concentraties 

26 n V t 39 36 36 

are nsw aarde 250 10 40- 135' 90 

richhwaarde 100 6 8 0 ' 

streefwaarde 1 

IS 98 perc daggemiddelde 
' IS loorgemiddeioe 
' IS 98 perc. uurgemiddelde 

Voor fijn stof wordt op het meetpunt Phiiiippine-Sreiieweg de grenswaarde overschreden, De 
andere concentraties blijven onder de grenswaarden. Benzeen overschrijdt de streefwoarde. 
NO, is echter de belangrijkste stof. De achtergronddepositie aan verzurende componenten in 
het jaar 2000 zal ongeveef 2500 mol H'/ho per jaar bedragen. 

Wotorkwalltoit 
De huidige waterkwoiiteit van de Westerscheide is redelijk. Stoffen die niet voldoen oan de 
waterkwaliteitsnorm zijn stoffen die overbemesting van het water kunnen veroorzaken, 
nutriënten (voor de voorgenomen uitbreiding zijn fosfaten van belang), 
gewasbeschermingsmiddelen en PCB's (poiychioorbifenyien). De 
ochfergrondconcentrQtie van tofoolfosfoat bedraagt 0,17 mg P/l (9Q-percentiel). de 
gemiddelde grenswaarde bedraagt 0,15 mg P/l. 
De kwaliteit van de bodem van de Westerscheide is over het algemeen goed. Vrijwel overal is 
de kwaliteitsklasse ! of 2 (niet tot licht verontreinigd). Locaal komen plekken met klasse 3 
(matig verontreinigd) voor. 
Door de getijdenwerking is er buiten lokale mengzones geen aantoonbare kunstmatige 
opwarming van het Westerscheldewater, 

Bodem en grondwator 

Op de onderzochte locaties van het Dow-terrein zijn geen verontreinigingen aongetroffen. 

Geluld 
De bestaande toestond voldoet aan de vergunningvoorwaorden; de zonegrens wordt niet 
overschreden. 



24136/334328 5 

revisie 2 

Qecember 1998 

Dogina 20 von 24 

Somenvatt ing Mil ieueffectrapport voor de uitbreiding van a e e tneencopac i i e i l von Dow letneuzen leDoäin 9 V , Den Hoog 

Externe veiligheid 
De contour van het individueel risico 10° ligt binnen het Dow-terrein. 

5 .2 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling is geboseerd op de ontwikkelingen bij Dow zonder de 
voorgenomen uitbreiding en op de veronderstelling dat het basisgebied zich zal ontwikkelen 
in overeenstemming met het Provinciaal Milieubeieidsplan en het Wdterhuishoudingspidn van 
Zeeiand. 
De aanscherping van milieu- en veiligheidsbeleid en de toenemende industriële en 
infrastructurele activiteit spelen een belangrijke rol in de autonome ontwikkeling van het 
milieu. 

Luchtkwaliteit 

Als gevolg van de Westerschelde-OeverVerbinding (WOV) wordt een toename in luchtemissie 
venA'acht van de componenten VOS en NO, 
De NO,-emissies van de LHC-fabrieken voor het nulalternatief gelijk zullen zijn aan de 
bestddnde situatie in 2CO0, 

Waterkwaliteit 
In 2010 wordt een betere zuurstof huishouding verwacht, vooral in het oostelijk deel van de 
Westerschelde. Het gehalte aan vermestende stoffen, wadronder fosfaat, blijft hoog. 
Door de veranderende natuurlijke dynamiek van de Westerschelde zal de beschikbare ruimte 
voor natuurlijke ecosystemen en habitats afnemen. Het oostelijk deel von de Westerschelde 
verlandt en de overgang van zout naar zoet water wordt steiler. Dit leidt tot ochteruttgong 
von ondiep water en doormee van voedselrijke gebieden met de hoogste en meest 
soortenrijke biomassa. Deze gebieden zijn de belangrijkste schakel in het Westerse helde
ecosysteem. 

Infrastructuur en verkeer 
De aanleg van de Westerschelde-OeverVerbinding (WOV) zal het wegverkeer In het 
basisgebied toenemen. Verwocht wordt dot de recreotievoart zal afnemen. 

Geluidcontouren 
Er wordt geen verandering van de contour verwocht. 

Bodem- en grondwaterkwaliteit 
Door moatregelen bij Dow zal de situatie van de bodem- en grondwaterkwoiiteit van het 
gehele complex verbeteren en de kans op verontreiniging afnemen. 

Externe veiligtield 
De huidige risicocontouren blijven gehandhaafd. 
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6 Gevolgen voor het milieu 

6 .1 Gevolgen van de voorgenomen uitbreiding 

Lucht en energie 
De voorgenomen uitbreiding verhoogt de achtergrondconcentratie van NO, met maximaal 
4,8 MQ/rn^ en de ochtergronddepositie NO, maximaal 125 moi H' per ha per jaar ten opzichte 
van de bestoonde situatie 
Koolwaterstofemisstes komen hoofdzakelijk von de fakkel. De gevolgen van hiervan zijn nog 
niet oan te geven, omdat de restemissies von de fakkel niet voorspelbaar zijn. 
De energieverbruikersindex zal dolen van 100 naar 92, 

Water 
De uitbreiding zal geen extra thermische belasting van het opperviaktewater veroorzaken. 
Locaal kan een zeer geringe actief-chloorconcentrotie optreden. De bijdrage van de 
koeltorenspui aan de fosfoatconcentrotie in de Westerschelde wordt ongeveer op 0.1 mg P/l 
berekend. 

Geluid 
Hoewel de geluidemissie zai toenemen, zoi deze niet leiden tot een toename van de 
geluidbeiosting buiten het Dow-terrein. 

Veiligheid 
De contouren van het individueel risico en van het groepsrisico zulien niet veranderen. De 
afname van het oontol scheepvaartbewegingen is gunstig voor de externe veiligheid op de 
Westerschelde. 

Natuur, landschap en horizon 
Nadelige effecten op flora en fauna zijn niet te verachten, 
Lanöschoppelijke elementen zullen door de nieuwe instollotie niet worden aangetast. 
Onder bepaalde atmosferische omstandigheden kon een waterpiuim van de koeltoren 
optreden, die vooral vanaf de Schelde zichtboar is. Ook in de autonome ontwikkeling is 
sprake van zulke pluimen. 
Door het nieuwe fakkelsysteem kon bij grote storingen licht- en geluidafstraling optreden. Ook 
nu zijn er fakkels; er komen echter nauwelijks klachten over binnen. De voorgenomen 
uitbreiding zal doorom naar verwachting niet leiden tot meer visuele hinder in de omgeving. 

Bodem en grondwater 
Door adequate bodembeschermende voorzieningen en maatregelen en noodplannen zullen 
geen emissies naar de bodem plaatsvinden. len opzichte van de autonome ontwikkeling zal 
de kwoliteit van bodem en grondwater niet veranderen. 

Transport 
Als gevolg van de voorgenomen uitbreiding zal het aantal scheepstronsporten van en naar 
Dow netto afnemen. 
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Gevolgen voor het milieu tijdens de aanlegfase 
Tijdelijke milieueffecten door bouwactiviteiten zullen voornamelijk bestaan uit enige 
geluidtiinder. 
Tijdens de bouwfose zol tijdelijk grondwater worden onttrokken en geloosd via de eigen 
waterzuiveringsinstallotie. Het effect op de waterkwaliteit van de Westersctnelde is 
verwaarloosbaar, 

6 .2 Gevolgen van het meest nnilieuvriendelijk alternatief 

Door toepassing van een DeNO.-installatie op alle ombouv^rfornuizen dolen de NO.-emissies 
ten opzichte van de voorgenomen activiteit met ca. 900 ton per jaar De 
actitergrondconcentrotie van NO. doolt don met moximool 5 yg/m^ en de 
octitergronddepositie NO. doolt met moximool 127 mol H' per ha per jaor ten opzichte von 
de bestaande situatie. 
De energieverbruikersindex van het LHC-complex verder dalen van 92,0 tot 89,5. 
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7 Vergelijking van de alternatieven 

7 .1 Vergelijking van de milieueffecten 

Lucht 
De voorgenomen uitbreiding scoort ongunstiger op het milieuaspect lucht dan het 
nulalternatief, aangezien de emissies in absolute zin toenemen. Door de energie-
efficiencyverbetering en het toepasssen van Lov/-NO.-branders dalen de NO.-emissies per ton 
geproduceerd etheen echter met 27 % voor het gehele LHC-complex. 
Door het installeren van een DeNOx-instoilatie scoort het meest milieuvriendelijke alternatief 
beter op de luchtkwaliteit dan de voorgenomen uitbreiding en het nulalternotief. Wat betreft 
kooivk/aterstoffen scoort het meest milieuvriendelijk alternatief minder gunstig don het 
nulalternatief, moor er is geen verschil met de voorgenomen uitbreiding. 

Water 
Ten opzichte van het nulalternotief leiden de voorgenomen uitbreiding en het meest 
milieuvriendelijk alternotief niet tot significante verschillen ten aanzien van het compartiment 
water. 

Energie 
Op het aspect energie-efficièntie scoren zowel de voorgenomen uitbreiding ots het meest 
milieuvriendelijk alternatief beter dan het nulalternatief. Indien de uitbreiding niet plootsvindt, 
dan zal deze energie-efficiëntie verbetering op korte termijn zeker niet plaatsvinden. 

Geluld 
Zowel de voorgenomen uitbreiding ais het meest milieuvriendelijk alternatief leiden niet tot 
een toename van de geluidbelasting in de omgeving van het Dow-terrein ten opzichte van 
het nulalternatief. 

Af^ 
Zowel de voorgenomen uitbreiding als het meest milieuvriendelijk alternotief veroorzaken een 
toename van de absolute hoeveelheid afvalstoffen, Er is geen effect op het milieu in het 
basisgebied. 

Transport 
Zowel voor de voorgenomen uitbreiding als het meest milieuvriendelijk alternatief zal het 
aantal scheepstransporten van en naar de inrichting netto afnemen. 

Natuur en landschap 
Nadelige effecten op flora en fauna zijn in geen der alternatieven te verwachten. 
Landschappelijke elementen zullen door de nieuwe installatie niet worden aangetast. 

De resultaten van de vergelijking van de mfifeueffecfen van de voorgenomen activiteit en het 
meest milieuvriendelijke alternatief ten opzichte van het nuloiternatief staan vermeld in tabel 
7.1, Het nulalternatief is gebruikt ais referentietoestand, De gebruikte tekens hebben de 
volgende betekenis: 

•H- significont beter dan nulalternotief 
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+ beter aan nulojternatief 
O gelijk aan nulaiternctief 

ongunstiger don nuloiternotief 
- significant ongunstiger dan nulalternatief. 

tabel 7.1 Vergelijking van de voorgenomen uitbreiding en het meest milieuvriendelijk 
alternotief ten opzichte von het nuialternotief op grond van milieueftecten 

Milieuaspect Voorgenomen 

uitbreiding 

Meest miiieuvriendeiijke 

alternatief 

Lucht: 

• zure depositie 

- NO^ 

• koolwaterstoffen 

- + 
+ 

Woter: (fosfoten) - -

Bodem/grondwater 0 0 

Energie efficiëntie + ++ 

Geluidimmissie 0 0 

Afvai -

Tronsportbewegingen + + 

Natuur en iondschap 0 0 

7.2 Kosteneffectiviteit 

Het Ministerie van V.R.O.M, (VROM) beschouvi4 fl 10,000,- per ton gereduceerd NO. 
(uitgedrukt ais NO )̂ als bovengrens voor een kosteneffectieve DeNO.-instoliatie. Een 
DeNO,-installatie op de omgePouwde fornuizen van LHC-2, levert een emissie besparing 
van co. 500 ton per jaar op. De kosteneffectiviteit van een DeNO,-installatie als 
aanvullende techniek op een ombouwfornuls Is ca, fl 12,000.- per ton gereduceerd NO, 
(uitgedrukt als NO^), inclusief exploitatiekosten, rente en afschrijving. Hierbij is gerekend 
met een afschrijving over 10 jaar en een rentepercentage van 16,3%. conform de 
methode die VROM hanteert. 

7 .3 Conclusies ten aanzien van het nneest nnilleuvrlendeDjk alternatief 

De te verwachten kosteneffectiviteit van een DeNO.-instollotie als aanvullende techniek op 
de ombouwfornuizen is ongunstiger dan de norm die VROM hanteert. 
Er is multilateraal overleg goonde, gericht op oplossingen voor de landelijke NO,-problematlek 
voor de lange termijn. Dow neemt deel aan dit overleg. Dovj is van mening dat gezien de 
extra kosten en het lopende overleg het toepassen van DeNO.-installaties in deze fase van het 
project niet doelmatig is. 
Het uitsluitend opereren van omgebouwde fornuizen zou een zodanige meerinvestering 
vergen dat het gehele project niet meer concurrerend Is. 
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7.4 Voorkeursalternatief 

Dow Is van mening dot de voorgenomen activiteit optimaal voldoet aan de economische 
eisen en oon de doelstellingen von het milieubeleid. Dow beschouwt de voorgenomen 
activiteit als het voorkeursoltemotief. 



24)36/334328 S 

revisie 2 

december i99B 

pagina 26 van 24 

Samenvattrng Milieueffectrapport voor de uitD'eiding van de eth een capaciteit van Dow Terneuzen lebodin S.V, Den Haag 


	956-58mer_sam_001
	956-58mer_sam_002
	956-58mer_sam_003
	956-58mer_sam_004
	956-58mer_sam_005
	956-58mer_sam_006
	956-58mer_sam_007
	956-58mer_sam_008

