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Geacht college ,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over het MER warmtekrachtcentrale op de Maasvlakte door
E.ON Benelux Generation N.V.2 . Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm)
bied ik u hierbij het advies in briefvorm van de Commissie aan. De Commissie heeft in haar
beoordeling geen reacties van derden kunnen betrekken daar zij geen inspraakreacties heeft
ontvangen en er bij gebrek aan belangstelling geen hoorzitting heeft plaatsgevonden.
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het
milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven.
Toelichting op het oordeel
Het onderhavige project betreft een herziening van een eerder voornemen van het elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH), de voorloper van E.ON Benelux Generation N.V., voor de
bouw van een warmtekrachtcentrale ter levering van stoom en elektriciteit aan het bedrijf
Lyondell Ltd, waarvoor reeds in 1997 een MER met vergunningaanvragen was ingediend
maar wat door opschorting indertijd niet ten uitvoer is gebracht. De Commissie heeft de rhalve in haar toetsing het eerdere toetsingsadvies en MER betrokken, daarbij rekeninghoudend met de wijzigingen van het huidige initiatief en de technische en beleidsmatige ontwikkelingen.
Het huidige MER is helder, maar wel erg technisch van aard waardoor niet-deskundigen
moeite kunnen hebben met de beschouwing en beoordeling van het rapport. Verreweg de
meeste commentaar- en aandachtspunten uit het voorgaande toetsingsadvies zijn op afdoende wijze aan de orde gekomen en toegelicht.
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Zie bijlage 1

2

Zie bijlage 2 voor de bekendmaking en bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en overige projectgegevens.
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Slechts ten aanzien van één van de punten, de gevolgen van het project voor de uitstoot van
zware metalen, wil de Commissie nog het volgende opmerken:
De Commissie constateert dat in het MER geen maatregelen in beschouwing worden genomen ter beperking van de emissie van zware metalen ten gevolge van het verwerken van
vloeibare afvalstromen van Lyondell Ltd. De Commissie beveelt aan om de emissie van de
zware metalen te monitoren en te beoordelen in hoeverre verdere maatregelen (procesgericht
of ‘end’ of pipe’) alsnog nodig kunnen zijn.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in
dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd.
Namens de werkgroep me.r. Warmtekrachtcentrale E.ON Benelux op de Maasvlakte,

de secretaris

de voorzitter

ir. J.F.W. van Dijk

drs. L. van Rijn-Vellekoop

In afschrift aan: Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland
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