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Geacht College,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een aanvullend advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Elektriciteitscentrale door thermische
conversie van pluimveemest Ecofactorij te Apeldoorn1. Overeenkomstig artikel 7.14 van de
Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het aanvullende advies van de Commissie aan.
Op 2 maart 2000 heeft de Commissie een richtlijnenadvies uitgebracht op basis van de oorspronkelijke startnotitie voor dit initiatief. Uit de ontvangen gewijzigde startnotitie blijkt dat
het initiatief op de volgende punten gewijzigd is:
• De capaciteit is aanzienlijk vergroot, van 250.000 ton naar maximaal 385.000 ton per
jaar, om de volgende redenen. Door een hogere capaciteit wordt het mogelijk om meer
warmte/koeling aan de Ecofactorij te leveren. Een andere reden voor de verhoging van
de capaciteit is dat de Nederlandse pluimveemest een lagere stookwaarde heeft dan oorspronkelijk werd verondersteld. Uit marktonderzoek is gebleken dat er meer biomassa
beschikbaar lijkt te zijn dan eerder werd aangenomen. Een laatste reden om de capaciteit te vergroten is de verdergaande rookgasreiniging die nodig is om aan de scherpere
emissie-eisen (BLA in plaats van BEES) te kunnen voldoen. Dit beïnvloedt het energetisch en economisch rendement van de installatie, waardoor een grotere capaciteit wenselijk is.
• Er komt geen vrachtwagenwasinstallatie. In de gewijzigde startnotitie wordt niet aangegeven hoe de vrachtwagens na het lossen van de biomassa schoongemaakt worden. De
Commissie is van mening dat hierover in het MER duidelijkheid verschaft moet worden.

1

Zie bijlage 1 voor de brief waarin de Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. Bijlage 2
bevat de kennisgeving van de gewijzigde startnotitie. De projectgegevens zijn samengevat in bijlage 3.
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• Alle assen zullen worden gemengd en afgezet als grondstof voor kunstmest. In het oorspronkelijke initiatief was sprake van een gedeeltelijke afzet van deze reststoffen naar rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Bij het opstellen van dit aanvullend advies voor richtlijnen heeft de Commissie de via het
bevoegde gezag ontvangen inspraakreacties betrokken2. De inspraak heeft ten opzichte van
de inspraak op de oorspronkelijke startnotitie geen nieuwe ingrediënten voor de richtlijnen
opgeleverd. De Commissie is van mening dat haar oorspronkelijke advies nog steeds van
toepassing is voor de opstelling van het MER. Zij adviseert in aanvulling hierop om de bovengenoemde wijzigingen van het voornemen en de consequenties hiervan voor het milieu
helder te beschrijven.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van
haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde (gewijzigde) richtlijnen krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

dr.ir. J.J.T.M. Geerards
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Elektriciteitscentrale door thermische conversie
van pluimveemest Ecofactorij te Apeldoorn
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Zie bijlage 4 voor een overzicht van de ontvangen inspraakreacties.
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