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1 INLEIDING 

Essent Energie Productie BV (verder: EEP) is van plan om op de bestaande locatie van de 

Clauscentrale te Maasbracht (L) bij eenheid B van de centrale maximaal drie gasturbines met 

de bestaande stoomturbine te combineren tot een 8TEG met een bio-olieketel. Deze nieuwe 

eenheid wordt voortaan eenheid C genoemd. Gebaseerd op de meest recente inzichten op 

ontwikkelingen van de elektriciteitsmarkt is de capaciteituitbreiding van eenheid C verhoogd 

ten opzichte van de startnotitie, te weten met 560 MWe in plaats van met 310 MWe. Zij wordt 

gefaseerd gebouwd. De geproduceerde elektriciteit zal worden geleverd aan het open bare net. 

Voorts zullen enkele hulpsystemen worden aangepast of bijgebouwd. Figuur 8.1 geeft de 

plaats van de Clauscentrale. 

Voor het realiseren van het voornemen zijn vergunningen op grond van onder andere de Wet 

milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) benodigd. 

De activiteit is volgens het Besluit Milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig . 

De procedures voor de m.e.r. en de vergunningen zijn aan elkaar gekoppeld. Een overzicht 

van beide procedures is opgenomen in figuur 8.2. 

Met inachtneming van onder andere het advies van de Commissie voor de milieu

effectrapportage heeft het bevoegd gezag op 29 november 2005 de richtlijnen voor het MER 

vastgesteld. Dit MER is opgesteld op basis van deze richtlijnen. 
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Figuur S.1 Situering van de Clauscentrale (vakken van 1 x 1 km2
) 
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2 PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Met het oog op de toekomst voorziet EEP een tekort aan kosteneffectieve opwekcapaciteit. 

Het doel van de voorgenomen activiteit is het uitbreiden van het elektrisch vermogen van de 

Clauscentrale van 1280 MWe tot 1840 MWe op een zo kosteneffectief mogelijke wijze en daar

bij optimaal in te spelen op de kansen voor milieuverbetering, zoals lage CO2- en NOx-emissies 

per kWh. 

3 TE NEMEN EN EERDER GENOMEN BESLUITEN 

Voordat met de upgrade van eenheid B begonnen kan worden zijn milieuvergunningen nodig 

ingevolge: 

- hoofdstuk 8 Wet milieubeheer (Wm) 

- de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

Voorts zullen enkele andere vergunningen nodig zijn. 

De belangrijkste milieuaspecten zijn klimaatverandering, lucht- en waterverontreiniging en 

geluid. Voor deze aspecten zijn een aantal beleidsnota's en overheidsregels van belang. Het 

meest bepalend zijn: 

klimaatverandering: 

- Europese regels inzake CO2-emissiehandel 

- regels ter bevordering van energie-efficiency 

luchtverontreiniging: 

- Besluit emissie-eisen stookinstallaties 

- BREF1 voor grote stookinstallaties 

- het Besluit Luchtkwaliteit 2005 

- de nationale emissiehandel betreffende NOx 

1 Best available reference documents: de Europese richtlijnen voor milieumaatregelen bij industriale 

installaties 
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water: 

- het emissiebeleid voor water uit de vierde Nota Waterhuishouding 

- nieuwe beoordelingssystematiek warmtelozingen van de Commissie Integraal Water-

beheer (2004) 

- BREF voor industriale koelinstallaties 

geluid 

- de geldende geluidsvoorschriften uit de vergunning. 

Uiteraard worden ook de regels voor overige aspecten zoals natuurbescherming, geluid, 

veiligheid en ruimtelijke ordening in acht genomen. 

4 DE HUIDIGE CENTRALE MET DE AUTONOME ONTWIKKELING 

De Clauscentrale bestaat thans in hoofdzaak uit de eenheden A en B. Bij realisatie van de 

voorgenomen activiteit (eenheid C), zal eenheid B komen te vervallen. Daarom is voor de 

toekomst - voor zover het de bestaande centrale betreft - aileen eenheid A van belang. 

Deze eenheid is recentelijk gereviseerd, waarbij nieuwe branders met een lagere NOx-

uitstoot zijn gemonteerd. Daar de eenheid ook na 31 oktober 2007 in bedrijf blijft, zal zij aan 

de Europese regels uit de IPPC-richtlijn moeten voldoen. De eenheid is doorgelicht tegen het 

licht van deze regels. De vereiste maatregelen worden uitgevoerd. Bepaalde maatregelen 

blijken voor een eenheid met een beperkt aantal bedrijfsuren per jaar niet kosteneffectief. 

Deze maatregelen worden om die reden niet uitgevoerd. 

Het bedrijven van eenheid A met de noodzakelijke IPPC-maatregelen wordt als autonome 

ontwikkeling voor de Clauscentrale beschouwd. De effecten van de Clauscentrale worden 

inclusief deze autonome ontwikkelingen beschreven. 
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5 DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

De voorgenomen activiteit bestaat in hoofdzaak uit de bouw van maximaal drie gasturbines 

met optioneel (bijgestookte) afgassenketels en een optionele olieketel die tot een 8TEG-een

heid worden samengevoegd. Zij komen te staan ten oosten van de huidige eenheden A en 8. 

Figuur 5.1 geeft het principeschema van de configuratie. In de gasturbine worden verbran

dingslucht en aardgas met elkaar vermengd en tot ontbranding gebracht. De hete gassen 

zetten de gasturbine in beweging. De uitlaatgassen van de gasturbine produceren stoom in 

een stoomketel. Deze stoom laat de stoomturbine draaien. 

Figuur 5.1 

circa 260 MW 

circa 260 MW 

circa 260 MW 

Bioolie 

Totaal circa 

1200 MW 

koelwater (rivierbedrijf -

koeltorenbedrijf) 

Principeschema voorgenomen 8TEG met bio-olieketel. Links drie gasturbines, 

in het midden drie afgassenketels en de bio-olieketel en rechts de stoom

turbine. De gekleurde delen zijn optionee I 
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De turbines zijn gekoppeld aan generatoren die elektriciteit opwekken. Om de stoom te 

kunnen condenseren wordt koelwater toegepast. Oit koelwater wordt onttrokken aan en 

geloosd op de Maas. Om te voorkomen dat de Maas te zeer opgewarmd wordt, worden 

gedurende ruim de helft van de bedrijfstijd koeltorens ingeschakeld. 

Het netto elektrisch rendement van de installatie is afhankelijk van de wijze waarop de 

installaties worden aangestuurd. Jaargemiddeld wordt op aardgas een rendement van circa 

56% verwacht. Oit rendement ligt binnen de BREF LCp2-range van 54-58%. Ooordat gebruik 

gemaakt wordt van een bestaande stoomturbine ligt het enkele procentpunten lager dan bij 

een compleet nieuwe installatie mogelijk zou zijn. 

Ook in andere opzichten zullen eenheid C en de bio-olieketel vrijwel volledig voldoen aan de 

diverse BREF-eisen. 

6 BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN MILlEU-EFFECTEN VOOR
GENOM EN ACTIVITEIT 

6.1 Aigemeen 

Gebleken is dat een aantal milieuaspecten in dit geval nauwelijks relevant is. Het gaat hierbij 

om bodemtrillingen, bodemverontreiniging, veiligheid en verkeer. Oeze aspecten worden 

daarom in deze samenvatting niet behandeld. 

De installaties kunnen op verschillende wijzen worden ingezet. EEP streeft steeds naar de 

optimale inzet die past bij de verwachte vraag. In het MER worden verschillende inzetscena

rio's doorgerekend met de bijbehorende milieubelastingen. Ter wille van de overzichtelijkheid 

worden van twee scenario's de milieu-effecten beschreven, te weten van een verwachtings

scenario en van een maximum scenario. Het verwachtingsscenario geeft een zo reeel moge

lijke inschatting van de emissies van de installatie. De milieugevolgen zijn de meest waar

schijnlijke. Oaarnaast wordt een maximum scenario gehanteerd dat de hoogst mogelijke 

emissies presenteert voor de verschillende componenten. Zo wordt voor de NOx-emissies van 

maximaal mogelijke gasinzet en voor stof en S02 van de maximale inzet van stookolie/bio-olie 

uitgegaan. Oit zijn ook de waarden waar vergunning voor aangevraagd wordt. 

2 Het Europese document voor beste technieken van grote stookinstallaties 
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6.2 Energie en CO2-emissies 

Het project behelst een enorme verbetering in het elektrisch rendement van eenheid B. 

Jaargemiddeld zal dit oplopen van 37% thans tot 56% in de uiteindelijke toekomstige situatie. 

In het MER is ook bezien of een verdere verbetering mogelijk zou zijn door de restwarmte af 

te zetten. Helaas bleken ter plaatse geen reele mogelijkheden aanwezig. EEP blijft de ont

wikkelingen ten aanzien van woningbouw, glastuinbouw en industrie volgen zodat tijdig op 

kansen voor warmteafzet kan worden ingespeeld. 

Dankzij het sterk verhoogde rendement zal de CO2-emissie afnemen van circa 0,5 kg/kWh 

naar circa 0,3 kg/kWh. Ook de geprojecteerde bio-olieketel beoogt bij te dragen aan een 

CO2-arme elektriciteitsproductie. De daadwerkelijke realisatie hangt mede af van de sub

sidiering door de overheid. 

6.3 Luchtverontreiniging 

De meest relevante emissies zijn die van NO)(, S02 en stof. Eenheid C zal ten minste aan de 

eisen voldoen die het Bees en de BREF LCP daaraan stellen. Gemiddeld zullen de emissies 

daar zelts beduidend onder liggen. 

Met behulp van verspreidingsberekeningen zijn de omgevingsconcentraties van N02 (het 

volgproduct van NO)(), S02 en stot ten gevolge van het voornemen bepaald. Bij de bereke

ning van deze waarden is uitgegaan van de maximale emissies per component. De werke

lijke belastingen zullen dus altijd lager zijn dan deze rekenwaarden. De berekende waarden 

staan in tabel 6.1. 
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Tabel 6.1 Jaargemiddelde waarden (in ~g/m3) van de achtergrond, inclusief maximale bij

drage Clauscentrale (huidige situatie respectievelijk voornemen) en grens

waarden. 

stof 

NOx 

802 

stat PM10 

N.B. de decimalen weerspiegelen geen absolute nauwkeurigheid, maar dienen 

slechts om onderlinge verschillen te tonen 

achtergrond max. waarde max. waarde grenswaarde 

huidige centrale voorgenomen o.b.v. BlK 

activiteit 

22,S 22,95 23,1 40 

3,5 «4) 3,7 20 

23,1 23,1 23,1 40 

Uit de tabel blijkt dat geen overschrijdingen van de luchtkwaliteitsgrenswaarden aan de orde 

zijn. De berekende waarden liggen zelfs ruim onder de grenswaarden. 

De belastingen van N02 zullen toenemen en van S02 en stof afnemen ten opzichte van de 

huidige belastingen. De verschillen zijn echter marginaal en niet van betekenis voor mens of 

milieu. Figuur 6.1 geeft ter illustratie de berekende N02-concentraties in de maximale toe

komstige situatie. 

De deposities van stikstotoxiden ten gevolge van de centrale nemen procentueel evenveel 

toe of at als de concentraties. Deze zijn evenmin van praktische betekenis. 

Andere emissies zoals CO, CxHy et cetera zijn zodanig gering dat de luchtkwaliteit in de 

omgeving daar geheel niet door be'invloed wordt. 



-S.11- 50562099-KPS/PIR 05-3617 

Figuur 6.2 Jaargemiddelde concentratie N02 (1l9/m3) bij maximale emissie voorgenomen 

activiteit; schoorsteenhoogte eenheid C: 75 m 

6.4 Water 

6.4.1 Koelwaterlozingen 

Dankzij de hogere rendementen zal de warmtebelasting van het koelwater verminderen van 

maximaal 920 voor eenheid B naar maximaal 730 MW1h voor eenheid C, hoewel het elek

trische vermogen aanzienlijk toeneemt. De warmtelozingen zijn getoetst aan de nieuwe richt

lijnen van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). 
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In hoofdzaak gaat het om de volgende criteria: 

- buiten de inrichting mag de temperatuur over iedere doorsnede voor maximaal 25% 

30°C of meer bedragen 

- aan de grens van het betreffende watersysteem mag de verhoging ten opzichte van het 

achtergrondniveau niet meer dan 3 °C bedragen. 

Aan deze criteria wordt zowel in de huidige als in de toekomstige situatie voldaan . 

6.4.2 Lozing van chemische stoffen 

De lozingen van chemische stoffen op de Maas zijn beperkt. Het gaat met name om chloor

en sulfaatlozingen met het koelwater. Deze wijzigen niet ten opzichte van de huidige situatie. 

De effecten van de chemische lozingen zijn berekend. De waarden voor het Maximaal Toe

laatbaar Risico (MTR) worden niet overschreden. 

6.5 Natuurbescherming 

Gezien de relatief nabije ligging van beschermde natuurgebieden (zie figuur 6.3) is een 

orienterend onderzoek uitgevoerd naar de (mogelijke) effecten van de Clauscentrale op de 

natuurwaarden van deze gebieden. 

Figuur 6.3 Ligging Natura 2000 gebieden 1: Clauscentrale, 2: Grensmaas, 3: Roerdal, 

4: Meinweg 
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De conclusie uit de voortoets is dat de Clauscentrale inclusief de wijzigingen een situatie van 

bestendig gebruik representeren, die de behoudsdoelstellingen van de beschermde gebie

den niet in de weg staan. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de invloed van koelwater

lozingen op de instandhoudingsdoelen voor kwalificerende vissoorten in de Grensmaas. 

De uitstoot van verzurende emissies (NOx) staat de geformuleerde instandhoudingsdoelen 

voor met name het Meinweggebied, zijnde behoud van of kwaliteitsverbetering van een 

aantal habitats, niet in de weg. Aangezien er kortom geen effect is op de instandhoudings

doelen voor de beschermde natuurgebieden bestaat geen vergunningplicht ingevolge de 

Natuurbeschermingswet. 

6.6 Geluid 

Met behulp van een geluidsmodel van de centrale en de nieuwe installaties zijn de toe

komstige geluidbelastingen berekend. De dichtstbijzijnde woningen zijn op circa 300 m 

afstand van de centrale gesitueerd. De berekende (continue) geluidbelastingen in de oude 

en in de nieuwe situatie bij de woningen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel6.2 Berekende etmaalwaarden vanwege Clauscentrale, in de huidige situatie (nul

alternatief), bij het voornemen en de geldende grenswaarden 

positie huidige situatie voorgenomen geldende grens-

(zie figuur 6.6.1 MER) activiteit waarde 

1 waning Vaartstraat 23 53 55 (55) 

2 waning Steenakkerstr. 54 54 (55) 

3 waning Elzenweg 2 54 53 (55) 

4 waning Elzenweg 1 54 52 (55) 

5 kasteel Heysterum 50 50 (55) 

Het effect van de voorgenomen activiteit is afhankelijk van de rekenpositie . Op sommige 

posities neemt de belasting tot 2 dB(A) toe, op andere tot 2 dB(A) af. De grenswaarden 

worden niet overschreden. 
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De getrotten maatregelen voldoen aan de beginselen van de Wet milieubeheer en de 

Europese IPPC-richtlijn. 

6.7 Visuele effecten 

Om de visuele aspecten zichtbaar te maken zijn montagetoto's gemaakt. Een voorbeeld 

geeft figuur 6.4. De toto's illustreren dat de voorgenomen activiteit hoegenaamd geen visuele 

gevolgen zal hebben voor de omgeving. Het meest markant zullen de nieuwe schoorstenen 

zijn: maximaal vier reguliere schoorstenen en drie by-pass-schoorstenen. De hoogte van de 

schoorstenen bedraagt maximaal circa 75 m en is dusdanig dat zij vanuit de meeste richtin

gen gezien binnen de contouren van de bestaande ketelhuizen van de eenheden A en B 

blijven. 

/' /' / 

Figuur 6.4 Vooraanzicht van de nieuwe installaties rechts van de bestaande eenheden. 

Rechts op de voorgrond: drie by-pass-schoorstenen; op de achtergrond de 

nieuwe schoorstenen op de afgassenketels en op de olieketel 
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7 VERGELlJKING MILIEUGEVOLGEN VAN DE VOORGENOMEN 
ACTIVITEIT EN DE AL TERNATIEVEN 

7.1 De alternatieven 

In het MER is een groot aantal alternatieven beschouwd. Van een aantal alternatieven is 

gemotiveerd weergegeven waarom deze niet als realistisch of milieuvriendelijk beschouwd 

kunnen worden en dat deze daarom niet verder zijn uitgewerkt. De alternatieven die wei 

verder uitgewerkt zijn betreffen: 

A geluidarme uitvoering installatie 

B verdere NOx-beperking met katalytische DeNOx en variant ureum 

C grotere schoorsteenhoogte 

MMA Meest milieuvriendelijk alternatief. 

7.2 Geluidarme uitvoering installatie 

Gebleken is dat het niet erg effectief is de nieuwe installatie geluidarmer uit te voeren dan 

voorzien. Daarom is een alternatief uitgewerkt waarbij de bestaande koeltorens en de koel

waterpompen extra gedempt worden. Deze worden ook voor de nieuwe installatie ingezet. 

Het effect is afhankelijk van de positie en blijkt maximaal 1 dB(A) te bedragen. Een dergelijk 

verschil is voor de mens niet waarneembaar. De kosten voor de uitvoering worden op 

globaal EUR 1 miljoen geschat. Omdat reeds voldaan wordt aan de vergunde norm en en dit 

het geval zal blijven, wordt een dergelijke meerinvestering in verhouding tot het effect niet 

kosteneffectief geacht. EEP zal dit alternatief daarom niet uitvoeren. 

7.3 Katalytische NOx-reductie 

De NOx-emissie is de voornaamste emissie van de gasturbines van eenheid C. De verbran

ding in moderne gasturbines is zodanig dat de emissies geminimaliseerd worden met 

behoud van een hoog rendement. Een verdere vermindering van NOx-emissies blijkt het best 

mogelijk met behulp van katalysatoren, de zogenaamde SCR-techniek. Een halvering van de 

emissies is dan een goede volgende stap. Dit gaat ten koste van 0,5 procentpunt rendement 

en is relatief duur omdat de vermindering van de emissievracht klein is. De specifieke kosten 

blijken dan ook hoog: ruim EUR 7-24 per kg verwijderde NOx. De Ner geeft een richtwaarde 

van (afgerond) EUR 4,6 per kg. 
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De BREF voor grate stookinstallaties acht toepassing van SCR bij gasgestookte STEG's 

aileen geboden in situaties met een bijzonder hoge luchtverantreiniging, zoals in stedelijke 

omgeving. Die zijn hier niet aan de orde. De veranderstelde halvering van de NOx-emissies 

van eenheid C door een SCR, betekent voor de Clauscentrale een emissievermindering van 

circa 25%. De berekende verlaging in omgevingsconcentraties van NOx is ter plaatse van het 

maximum circa 1 %. Een waarde die geen praktische betekenis heeft voor mens of milieu. 

Gelet op de minimale milieuvoordelen en de lage kosteneffectiviteit, ziet EEP af van installa

tie van een SCR. Overigens wordt voor de nieuwe bio-olieketel wei een SCR voorzien om 

aan de richtwaarden voor NOx-emissies te voldoen. 

7.4 Grotere schoorsteenhoogte 

Onderzocht is of een alternatief met schoorsteenhoogte van circa 150 m (vergelijkbaar met 

de betonnen schoorstenen van de eenheden A en B) een significant lagere milieubelasting 

zou hebben dan met de voorgenomen hoogte van 75 m. Omdat de capaciteit van de schoor

steen van eenheid B te klein is, zouden hiervoor drie of vier nieuwe schoorstenen gebouwd 

moeten worden. Het effect op grondniveau blijkt maximaal circa 1 % te bedragen en is dUs 

verwaarloosbaar te noemen. De kosten zijn hoog (globaal geschat op EUR 6 miljoen voor 

drie schoorstenen) en het effect laag. Vanwege voorts de visuele gevolgen van deze hoge 

schoorstenen wordt dit alternatief niet toegepast. 

7.5 Meest milieuvriendelijke alternatief 

In het MER is een Meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) ontwikkeld. Het MMA bestaat 

samengevat uit de voorgenomen activiteit met: 

- geluidarme uitvoering 

- toepassing van een DeNOx-instaliatie achter eenheid C 

- een vergasser voor de bio-olie 

- toe passing van een demi-installatie gebaseerd op omgekeerde osmose (RO). 

7.6 Conclusies 

Het nulalternatief en het voornemen 

- Het nulalternatief is niet aileen uit bedrijfsmatig, maar ook uit milieuoogpunt niet aan

trekkelijk. Dan wordt de elektriciteitsvraag immers opgewekt met oudere, relatief vuilere 

en minder efficiente eenheden. 
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- Ten gevolge van de voorgenomen activiteit neemt het gemiddelde neUo elektrisch rende

ment toe van gemiddeld circa 37 (eenheid 8) naar circa 56% (eenheid C op gas). 

- Ten gevolge van het voornemen zullen de emissiejaarvrachten toenemen ten opzichte 

van het nulalternatief, maar blijven binnen huidig vergunde waarden. De specifieke em is

sies (g/kWh) nemen ten gevolge van het hoge rendement sterk af. Zo neemt de speci

fieke CO2-uitstoot af van 0,5 naar 0,3 kg C02/kWh. 

De omgevingsbelastingen van N02 nemen ten gevolge van het voornemen in zeer 

geringe mate toe, maar blijven ruim onder de luchtkwaliteitsnormen, zelfs op het zwaarst 

belaste punt in de omgeving. 8tof- en 802-belasting zijn bij het voornemen van nog 

minder praktische betekenis v~~r de omgeving. 

- De maximale thermische lozingen via het koelwater zullen ten gevolge van het voor

nemen enigszins afnemen. De lozingen voldoen aan aile criteria van de CIW. 

- De voorziene geluidmaatregelen voldoen aan de BREF-eisen en betekenen geluid

belastingen die aan aile criteria blijven voldoen. 

- Visueel komen naast de huidige twee grote schoorstenen in de toekomstige situatie 

maximaal zeven aanzienlijk lagere schoorstenen. De visuele gevolgen zijn zeer beperkt. 

De alternatieven 

- Het is in beginsel mogelijk de geluidbelasting verder te verlagen door maatregelen aan 

de koeltorens en koelwaterpompen toe te passen. De vermindering in de geluidbelasting 

is echter gering: circa 1 d8(A). Een dergelijk verschil is voor de mens niet waarneem

baar. 

- Toepassing van katalytische DeNOx in de afgassenketel van eenheid C reduceert de 

NOx-emissie met 50%, maar is niet kosteneffectief en wordt daarom afgewezen. 

- Het meest milieuvriendelijke alternatief biedt voornamelijk milieuwinst op het gebied van 

luchtemissies, geluid en wateremissies. De verschillen in milieugevolgen zijn echter niet 

significant. Vanwege de hoge kosten wordt het MMA niet toegepast. 

In hoofdstuk 8 van het MER worden de voornaamste leemten in kennis weergegeven. Daar 

wordt vastgesteld dat deze niet van belang voor de besluitvorming zijn. 



-1.1- 50562099-KPS/PIR 05-3617 

1 INLEIDING 

1 .1 Aanleiding tot de upgrade 

Essent Energie Productie BV (verder: EEP) is van plan om op de bestaande locatie van de 

Clauscentrale te Maasbracht (L) bij eenheid B van de centrale drie gasturbines met de 

bestaande stoomturbine te combineren tot een STEG met een bio-olieketel. Deze nieuwe 

eenheid wordt voortaan eenheid C genoemd. De geproduceerde elektriciteit zal worden 

geleverd aan het open bare net. Voorts zullen enkele hulpsystemen worden aangepast of 

bijgebouwd. 

De aanleiding tot het voornemen wordt gevormd door de volgende factoren (zie verder hoofd

stuk 2): 

- toename van het elektriciteitsverbruik 

- noodzaak tot levensduurverlenging eenheid B 

- rendementsverhoging (inclusief CO2-besparing). 

De ligging van de Clauscentrale is in figuur 1.1 weergegeven. 

Er zijn in dit MER enkele wijzigingen in het voornemen opgetreden ten opzichte van het 

voornemen zoals beschreven in de startnotitie. In de startnotitie bestond de voorgenomen 

activiteit uit twee gasturbines met afgassenketels. Thans omvat het voornemen de installatie 

van drie gasturbines met afgassenketels alsmede een aparte bio-olieketel. Deze waren 

reeds als alternatieven in de startnotitie vermeld. 
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Figuur 1.1 Situering van de Clauscentrale (vakken van 1 x 1 km2
) 

1 .2 Reikwijdte en procedure MER 

De upgrade is van een dermate ingrijpend karakter dat deze door het Bevoegd gezag 

beschouwd wordt als nieuwbouw. Daar het thermische vermogen van de nieuwe eenheid 

groter is dan 300 MWth , is de activiteit op grond van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 

m.e.r.-plichtig. Er dient dan ook een milieueffectrapport (MER) te worden opgesteld voordat 

over de verlening van de vereiste milieuvergunningen een besluit kan worden genomen. Het 
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MER is te beschouwen als "inrichtings-MER,,1 dat primair gericht is op de voorgenomen 

upgrade, maar verschaft voor het complete beeld ook informatie over eenheid A, die recent 

een levensduurverlengingstraject heeft ondergaan. 

De m.e.r.-procedure is in dit geval gekoppeld aan de te nemen besluiten in het kader van de 

Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Besloten is in dit 

kader revisievergunning voor de Wm aan te vragen, hetgeen een actualisatie van de 

milieuvergunning betekent (dus inclusief de bestaande eenheden). De wijzigingen die 

gevolgen kunnen hebben voor het oppervlaktewater zijn zeer beperkt. Derhalve wordt een 

wijzigingsvergunning ingevolge de Wvo aangevraagd. Voor de bouw is voorts een 

bouwvergunning van de gemeente Maasbracht vereist. 

Een overzicht van de procedures is opgenomen in tabel 1.1. Als bevoegd gezag voor de Wm 

treden Gedeputeerde Staten van Limburg (G.S.) op. G.S. zijn belast met de gecoordineerde 

voorbereiding en behandeling van het MER en de relevante vergunningen en procedures. 

T abel 1.1 Overzicht van te doorlopen procedures 

2006 2007 
1 2 3 4 1 2 3 

MER indiening beoordeling 
Wet milieubeheer 
hoofdstuk 8 indiening verlening 

Wm hoofdstuk 16 
Wvo indiening verlening 
bouwvergunning indiening verlening 
upgrade start 
vergunning voor 
HS-lijn naar 
Tennet-station 
p.m. 

De startnotitie is op 3 augustus 2005 bekendgemaakt in onder meer de Staatscourant, gevolgd 

door ter inzage legging ten behoeve van de inspraak. Ook is gelegenheid geboden tot inspraak 

op een informatieavond voor omwonenden op 23 augustus 2005. Met inachtneming van onder 

andere het advies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage heeft het bevoegd gezag 

dat wil zeggen dat de locatiekeuze geen onderwerp van het MER is 

4 

ca. 
2008 
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op 29 november 2005 de richtlijnen voor het MER vastgesteld. Het onderhavige MER is 

opgesteld op basis van deze richtlijnen. 

1.3 Inhoud MER 

De inhoud van het MER voigt globaal de systematiek van de richtlijnen en ziet er als voigt uit: 

hoofdstuk 2: omschrijft de probleemstelling en het daaruit afgeleide doel van de voorgenomen 

activiteit 

hoofdstuk 3: gaat in op de van overheidswege reeds genomen en nog te nemen besluiten met 

betrekking tot de voorgenomen upgrade van eenheid B 

hoofdstuk 4: beschrijft de huidige situatie 

hoofdstuk 5 presenteert de voorgenomen activiteit en de alternatieven voor deze activiteit 

hoofdstuk 6: omschrijft de bestaande toestand en de autonome ontwikkelingen van het milieu 

en de effecten hierop van de voorgenomen activiteit en de alternatieven 

hoofdstuk 7: vergelijkt de milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven 

hoofdstuk 8: geeft de op het moment van afronding van het rapport bestaande leemten in 

kennis, alsmede een omschrijving van het evaluatieprogramma. 

Het MER is opgesteld onder verantwoordelijkheid van EEP. Bij de totstandkoming is gebruik 

gemaakt van advieswerkzaamheden van KEMA, bureau Peutz en bureau Waardenburg. 

Tabel 1.1 geeft de richtlijnen en de plaats in het MER waar daar op ingegaan is. 
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Tabel 1.1 Transponeringstabel tussen richtlijnen en MER 

hfst. inhoud par. MER 

richtl . 

2 HOOFDPUNTEN 

- Luchtemissies: toetsing voornemen aan landelijk beleid 

a. toetsing aan landelijk CO2-beleid 6.2 

b. toetsing aan IPPC en BREF's 5.1.12 

c. emissies NOx en stof 6.3 

d. onderbouwing techniek, schoorsteenhoogte en brand- 5.1,7.5 

stofkeuze in relatie tot emissies 

- Woon- en leefmilieu 

a. inpasbaarheid omgeving en leefbaarheid 6.3,6.8-6.10 

b. akoestische gevolgen 6.6 

c. technieken voor geluidvermindering en keuzes 5.3.8 

- MMA 

a. maximale reductie geluid 7.6.2 

b. maximaliseren inzet biobrandstof met milieuvriendelijke 7.6.2 

acceptatiebeleid 

c. vergassing bio-brandstoffen 5.3.4 

d. katalytische DeNOx 5.3.9n.6.3 

e. hog ere schoorsteen 5.3.10/7.6.3 

- Samenvatting: duidelijk, goede kaarten, belangrijkste keuzes algemeen 

voor besluitvorming 

3 PROBLEEMSTELLlNG, DOEL, KADER 

3.1 Doel uit startnotitie 

a. aansluiting bij landelijke emissies CO2 3.2.2, 3.2.3 

b. randvoorwaarden omgeving en kansen locatie 2.4.2 

c. anticipatie op opwaardering eenheid A algemeen 

d. motivering locatie 2.4.2/5.1.2 

3.2 Beleidskader en besluitvorming 

a. randvoorwaarden uit beleid La.v. luchtkwaliteit 3.2.5 

b. ontheffingsnota Flora- en faunawet 3.2.8 

c. randvoorwaarden uit POP en IPPC/BREF's 3.2.11, 3.2.5.2 

d. beoordelingssystematiek CIW 3.2.7 

e. besluitvormingsprocedures 3.1 
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hfst. inhoud par. MER 

richtl. 

4 4 Voorgenomen activiteit en alternatieven 

4.1 Voorgenomen activiteit 

a. goede beschrijving m.b.v. processchema's 5.1 

b. energetisch rendement o.b.v. bedrijfsvoering 5.1 

c. mogelijkheden warmtelevering 5.3.5-5.3.7 

d. toets voornemen en alternatieven aan BAT; ook 5.1.14,6.3 

horizontale BREF's zoals koelwater 

e. inzet, karakteristieken en emissies andere brandstoffen; 4.2.1,5.1.9 

acceptatiecriteria en -procedure, inclusief veiligheid en 

geur 5.1.9 

f. technieken voor geurvermindering 6.3 en 7.7 

g. luchtemissies van alternatieven kwantitatief 6.6 

h. geluid: cumulatie; behuizing nieuwe installatie; reductie-

mogelijkheden 6.6.2 

i. laagfrequent geluid; uitbreiding station 5.2.3 

j. onderbouwing koelwatervermindering 4.2.3 

k. criteria voor inzet koeltoren; conditionering en 

reinigingsmiddelen 5.1 

I. aansluiting op bestaande installatie 5.3.9 

m. locatiekeuze opslagen 5.1.9 

n. aard, hoeveelheid en bestemming reststotfen 5.2.4 

o. bouwkundige uitvoering 5.1.15 

p. wijze van ontsluiting tijdens aanleg 

4.2 Nulalternatief 5.3.2 

- levensduurverlenging plus I PPC conform A 

4.3 Uitvoeringsalternatieven 

- basisconfiguratie 5.1 

- basisconfiguratie met stoomketel 5.1 

- basisconfiguratie met drie gasturbines 5.1 

- black start unit 5.1 

extra: 

- SCR 5.3.9 

- vergasser voor biomassa 5.3.4 

- variant schoorsteenhoogte 5.3.10 



-1.7- 50562099-KPS/PIR 05-3617 

hfst. inhoud par. MER 

richtl. 

4.4 MMA 

- optimalisatie energierendement (met warmtebenutting) 7.6.2 

- beperking CO2-uitstoot 7.6.2 

- maximale inzet biobrandstof met meest milieuvriendelijke 7.6.2 

acceptatiebeleid 7.6.2 

- vergassing biobrandstoffen 7.6.2 

- geluid reduceren 7.6.2 

- ontsluitingsvarianten bouwverkeer 7.6.2 

- katalytische DeNOx 7.6.2 

- hogere schoorsteen 7.6.2 

- uitvoering installatie 7.6.2 

- inzet restwarmte 7.6.2 

- demi met RO 7.6.2 

5 Milieuaspecten 

5.1 Aigemeen 

- huidige, autonome ontwikkeling en nieuwe situatie algemeen 

- positieve en negatieve milieugevolgen algemeen 

- milieuaspecten bouw 5.1 .15 

5.2 Luchtkwaliteit 

- CO2, NOx en stof voor aile varianten 7.7 

- achtergrond en totale belastingen 6.3.1-6.3.2 

- bij overschrijding BLK aanvullende maatregelen aangeven nvt 

5.3 Water en bodem 

- aard en vervuiling lozing, lozingspunt en effecten lozing 5.2.3/6.4 

- verschil referentiesituatie en voornemen 6.4 

- effect NOx-belasting op bodem en water: risicoanalyse RIZA 6.4 

- milieugevolgen inname en lozingen 6.4 

- toetsing aan BREF-koeling, LBOW en CIW plus handreiking 6.4 

inspectie V&W 

5.4 Natuur en landschap 

- actuele ecologische gegevens flora, fauna en ecologische 6.9 p.m. 

waarden omgeving 

- gebieden met speciale status (POP Limburg) 3.2.11 

- nadelige effecten op beschermde soorten; evt. benodigde 6.9 p.m 

ontheffing 

- invloed op landschap plus montages 6.8 
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hfst. inhoud par. MER 

richtl. 

5.5 Geluid 

- geluidemissie en belasting volgens geldende systematiek 6.6 

- idem voor alternatieven 7.3 

- aandacht LF-geluid en trillingen 6.6.2 

- toetsing aan BREF 7.6.2f 

- zone plus effecten op zone 6.6 

5.1.15 

- expliciet aandacht lawaai bouwfase 

5.6 Externe veil igheid 

- veiligheidsrisico's voor omgeving 6.7 

- op- en overslag ammonia en opties voor risicobeperking 5.3.9 

- toets aan BRZO 6.7 

6 Overige advies 

6.1 Vergelijking alternatieven: vergelijking met referentie om ver- algemeen 

andering duidelijk te maken 

6.2 Leemten: gebrek aan gegevens met focus op aspecten van 8.1-8.2 

be lang voor besluitvorming 

6.3 Aanzet evaluatieprogramma 8.3 

6.4 Vorm en presentatie: goed kaartmateriaal met legenda. algemeen 

Belangrijkste keuzes met beoordeling milieugevolgen in 

samenvatting 
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2 ACHTERGROND EN DOELSTELLING 

2.1 Positie EEP op elektriciteitsmarkt 

EEP is een belangrijke producent en leverancier van energie en energiegerelateerde 

diensten in Nederland. EEP wekt circa 20% van de in Nederland centraal geproduceerde 

elektriciteit op. EEP is onderdeel van het concern Essent dat naast elektriciteit of gas ook 

warmte, afvalverwerking en kabeldiensten levert. 

EEP bedrijft allereerst een aantal grote elektriciteitscentrales in Nederland zoals weer

gegeven in tabeI2.1. 

Tabel 2.1 Grote (> 100 MWe) elektriciteitscentrales van Essent Energie Productie 

locatie eenheid netto vermogen jaar in bedrijf hoofdbrandstof 

(MWe) 

Amercentrale AC8 645 1980 kolen 

AC9 600 1993 kolen 

Clauscentrale CCA 640 1977 gas 

CCB 640 1978 gas 

Dongecentrale DGS1 121 1976 gas 

Moerdijk MD-1 339 1997 gas 

Swentibold SW·1 231 1999 gas/industriegas 

Daarnaast heeft EEP WKC's onder beheer te Bergen op Zoom, Eindhoven, Enschede, 

's-Hertogenbosch, Helmond, Erica, Klazienaveen, BEC Cuyk, Gasopslag Epe (Duitsland) 

alsmede enkele stand alone gasturbines op de Amercentrale. 

Het totale productievermogen van EEP, inclusief WKC's, bedroeg per 1 januari 2005 ruim 

3500 MWe. 

Met de invoering van de Elektriciteitswet 1998 is de elektriciteitsmarkt in Nederland in fasen 

volledig geliberaliseerd. Kenmerkend voor deze liberalisatie is dat elektriciteitsproducenten, 

waaronder EEP, autonoom zijn in de keuze van hun productiemiddelen en de in te zetten 

brandstoffen. EEP laat zich daarbij, binnen de milieurandvoorwaarden, in de eerste plaats 

leiden door de ontwikkelingen van vraag en aanbod van elektriciteit. 
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2.2 Groeiende vraag naar elektriciteit 

De vraag naar elektriciteit in Nederland neemt elk jaar toe. De afgelopen twee decennia 

heeft het elektriciteitsverbruik gelijke tred gehouden met de economische groei (BBP), waar

bij deze groei de laatste jaren iets is afgevlakt. Volgens het CBS bedroeg het binnenlands 

elektriciteitsverbruik 106 TWh in 2004 (zie tabel 2.2). 

Een aanzienlijk dee I van de in ons land verbruikte elektriciteit komt uit het buitenland (zie 

tabel 2.2 en figuur 2.1). Het invoersaldo ligt al enkele jaren tussen de 16 en 17 TWh. De 

huidige capaciteit van de grensoverschrijdende hoogspanningsverbindingen met Duitsland 

en Belgie is vrijwel volledig benut, dus de eerstkomende jaren zijn er geen mogelijkheden 

voor uitbreiding van de import. 

Tabel2.2 Elektriciteitsbalans Nederland 2004 in TWh (bron: CBS Statline; voorlopige cijfers, 

in TWh) 

netto productie elektriciteitsproductiebedrijven 64870 

netto productie overige elektriciteitsproductie 29735 

invoersaldo 16219 

beschikbaar via net 110826 

netverliezen -4324 

binnenlands verbruik 106500 

Het binnenlands verbruik, de brute elektriciteitsproductie en het saldo van import en export 

zijn uitgezet in figuur 2.1. De flinke groei in de periode 1995-2001 en de iets afvlakkende 

groei in de afgelopen jaren is goed te zien. Voor de komende jaren tot 2010 verwacht de 

beheerder van het landelijk hoogspanningsnet Tennet echter weer een gemiddelde groei van 

2,6% per jaar (Tennet, 2002). Over een tiental jaren zal het verbruik daardoor tussen de 20% 

en de 30% hoger zijn dan thans het geval is. 
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Elektriciteitsbalans Nederland (productie, invoer en eindverbruik) 2004 (bron: 

CBS) 

Uit de ontwikkeling kan worden geconcludeerd dat het productievermogen moet worden uit

gebreid om aan de toenemende vraag te voldoen. Deze noodzaak klemt te meer daar de 

komende jaren een deel van de bestaande oude productiecapaciteit aan vervanging toe is 

(zie paragraaf 2.3). 

2.2.1 Energiebesparing en duurzame energie 

In het kader van de afspraken gemaakt bij het Kyoto-protocol heeft Nederland de verplichting 

om de emissie van broeikasgassen, met name CO2, met 6% terug te dringen in de periode 

2008-2012 (referentiejaar 1990). De ontwikkeling van duurzame energie is daarom €len van 

de kernpunten van het huidige Nederlandse energie- en klimaatbeleid. De doelstelling 
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bedraagt 5% duurzame energie in het jaar 2010 en 10% in het jaar 2020 (TK, 1995). Voor 

wat betreft elektriciteit geldt er een streefcijfer voor Nederland van 9% in 2010 (EG, 2001). 

De elektriciteitsproductiebedrijven vervullen in de invulling van de Kyoto-doelstelling een 

belangrijke rol. Zo is in het zogeheten "Kolenconvenant" met de overheid afgesproken om de 

COremissie te reduceren met 3,2 Mton per jaar door het bij- en meestoken van biomassa in 

bestaande (kolen)centrales. De reductie van 3,2 Mton is evenredig met het opgestelde 

vermogen verdeeld over de zes kolengestookte centrales in ons land. Daarnaast rust op de 

bedrijven een inspanningsverplichting om bij kolen- en/of gascentrales nog eens 0,5 Mton 

CO2 te reduceren, zonder dat dit per centrale is gekwantificeerd. Voor EEP komt het 

convenant neer op een CO2-reductie in de Amercentrale met 931 kton CO2 per jaar, terwijl 

EEP ook in de Claus-centrale bijdraagt aan een aanzienlijke reductie, door het meestoken 

van bio-olie en door het verstoken van snoeihout in de BEC Cuyk. 

De bijdrage van duurzame energiebronnen als bio- en windenergie aan de binnenlandse 

energievoorziening is momenteel nog bescheiden. In 2004 was 1,8 procent van het totale 

binnenlandse energieverbruik uit duurzame binnenlandse bronnen. De binnenlandse 

productie van duurzame elektriciteit bedroeg 4,5 procent in 2004, vooral als gevolg van de 

inzet van biomassa in elektriciteitscentrales en windenergie. De binnenlandse productie van 

duurzame elektriciteit is in het eerste half jaar van 2005 fors gestegen. De duurzame elektri

citeitsproductie in deze periode was goed voor 6,4 procent van het binnenlands elektriciteits

verbruik. Een jaar eerder was dit nog 3,8 procent. Overigens blijkt uit navolgende grafiek dat 

de productie in het tweede kwartaal een verminderde groei te zien liet, zodat het aangeven 

van een trend onzeker is. 
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Figuur 2.2 Binnenlandse productie duurzame elektriciteit volgens CBS 

Niettegenstaande de inspanningen tot verhoging van de duurzame elektriciteitsproductie 

(doel: 9% in 2010) zal het duidelijk zijn dat deze groei niet opweegt tegen de verwachte 

stijging van de vraag naar elektriciteit, die in de orde van 20 tot 30% over 10 jaar bedraagt. 

2.3 Vervanging en verbetering oude centrales 

Kijkend naar de leeftijdsopbouw van het grootschalige (centrale) Nederlandse productiepark 

blijkt dat ongeveer de helft van de eenheden een leeftijd heeft van meer dan 15 jaar (zie 

figuur 2.3). Hoewel de technische levensduur in principe veel langer is (30 jaar en langer), 

voldoen oudere centrales vaak niet meer aan de moderne eisen ten aanzien van rendement 

en emissies. Door de vervanging of verbetering van dergelijke centrales wordt een verlaging 

van de specifieke emissies (emissies per kWh) bereikt en daardoor een beperking van de 

landelijke emissies, met name van NOx, CO2 en stot. 
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Leeftijdsopbouw Nederlands productiepark 
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Figuur 2.3 Leeftijdsopbouw Nederlandse elektriciteitspark (bron: Tennet, 2002) 

In de staafdiagram staan de leeftijdscategorieen van het bestaande productiepark aan

gegeven in klassen van twee jaar (0 tot 2 jaar, 2 tot 4 jaar et cetera). Hierbij wordt aan

getekend dat het de situatie in 2002 betrof, zodat voor een juist beeld drie jaar bij de leeftijd 

moet worden opgeteld. De hausse in de aangegeven leeftijdsklassen 4-6 en 6-8 jaar is voer 

een belangrijk dee I het gevolg van de inbedrijfname van STEG-eenheden EC-3 tim 7 van 

Electrabel op de Eemscentrale in 1995/1996. Sindsdien is betrekkelijk weinig nieuwe capa

citeit ge"installeerd, met als grote uitzondering de 800 MWe centrale van Intergen in Pernis in 

2004. 

2.4 Commerciele en praktische overwegingen 

EEP wil een sterke speier blijven in de productie en leverantie van elektriciteit en warmte in 

Nederland. Dit is reden voor EEP om haar productiepark uit te breiden. De keuze voor de 
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Clauscentrale is ingegeven door de staat van de bestaande Essent-eenheden en de moge

lijkheden om binnen het productiepark van Essent tegen zo laag mogelijke kosten en onder 

milieuverantwoorde condities capaciteitsuitbreiding te realiseren. 

2.4.1 Bestaande eenheden niet meer toereikend 

Nederlandse elektriciteitsleveranciers hebben de keuze om elektriciteit zelf te produceren of 

in te kopen op de markt. Ais ge'integreerd energiebedrijf heeft Essent de strategie om op 

basis van haar eigen productiecapaciteit als betrouwbare energieleverancier op te kunnen 

treden. Door de groei van de elektriciteitsvraag is het huidige productiepark op termijn niet 

toereikend om aan deze strategie te voldoen. Daarom heeft Essent behoefte aan additionele 

productiecapaciteit in Nederland. Uit tabel 2.1 blijkt overigens ook dat het park van EEP voor 

een aanzienlijk deel uit oudere eenheden bestaat die een keer vervangen zullen moeten 

worden. 

2.4.2 Mogelijkheden nieuwbouw 

Essent heeft de beschikking over meerdere eigen productielocaties waar een STEG gereali

seerd kan worden. Uitbreiding in Maasbracht biedt naar de huidige inzichten de meest 

gunstige voorwaarden. De reden daarvoor is dat in Maasbracht optimaal van bestaande 

installaties, zoals stoomturbine en koelwatervoorzieningen, en vrije ruimte gebruik gemaakt 

kan worden. In de toekomst kan ook uitbreiding op andere locaties plaatsvinden. 

Op basis van de technische ervaringen en de beschikbaarheid van nieuwe maar bewezen 

gastechnologie, die een significant verbeterd rendement hebben, is een STEG een inte

ressante productiemethode. 

2.5 Leveringszekerheid 

Het Nederlandse energiebeleid heeft drie pijlers, te weten 1) economische efficientie, 

2) milieukwaliteit en 3) voorzieningszekerheid (EZ, 2002). Vooral naar aanleiding van de 

stroomcrisis in Californie in de periode 2000-2001 heeft de Nederlandse overheid een hard 

punt gemaakt van leveringszekerheid van elektriciteit. Leveringszekerheid is gedefinieerd als 

"de mate waarin afnemers onder voorzienbare omstandigheden feitelijk kunnen rekenen op 

energie" (EZ, 2003). Het Ministerie van EZ dat verantwoordelijk is voor het Nederlandse 

energiebeleid van de overheid laat niet na te wijzen op het gevaar dat de productiecapaciteit 
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door achterblijvende investeringen onder andere in nieuwe centrales, achterblijft bij de vraag. 

In dit verband wordt met name ook gewezen op het belang van een goed investerings

klimaat, waar de overheid voor moet zorgen. De bouw van eenheid C kan ook worden 

gezien als een belangrijke bijdrage aan de leveringszekerheid van elektriciteit in Nederland. 

2.6 Motivering voornemen 

De motivering van EEP om een nieuwe centrale te bouwen laat zich, zoals hierboven 

geschetst, verklaren door het toenemende (binnenlandse) verbruik in combinatie met de 

veroudering van het Nederlandse productiepark en in het bijzonder dat van EEP. Hierdoor 

wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de leveringszekerheid van elektriciteit in 

Nederland. 

Daarbij komt dat in de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt met gebruikmaking van geavan

ceerde technieken de kostprijs per geproduceerde kWh wordt geminimaliseerd. Dit betekent 

dat er aileen voor de grotere, efficientere en milieuhygienisch optimaal presterende eenheden 

bestaansrecht zal zijn. Daarom wordt gekozen voor een uitbreiding van de productiecapaciteit 

op deze locatie van circa 560 MWe. 

2.7 Doelstelling en criteria van het voornemen 

Het doel van de voorgenomen activiteit is het uitbreiden van het elektrisch vermogen van de 

Clauscentrale van 1280 MWe tot 1840 MWe op een zo kosteneffectief mogelijke wijze. 

Criteria 
De volgende criteria zullen door EEP worden gebruikt bij het ontwerp en de besluitvorming 

over de centrale: 

- economisch 

• minimale integrale productiekosten voor elektriciteitopwekking in geliberaliseerde 

marktomstandigheden 
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- milieu 

• hoag rendement c,q. lage emissies per kWh (NOx en CO2) 

• bijdragen aan de Kyoto-doelstelling en de nationale doelstellingen op het gebied van 

broeikasgasemissies 

• veiligheidsvoorzieningen breligen op het niveau van de huidige stand der techniek 

• voldoen aan wettelijke eisen 

• milieumaatregelen op IPPC niveau brengen. 
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3 TE NEMEN EN REEDS GENOMEN BESLUITEN 

3.1 Te nernen besluiten 

Voordat met de uitbreiding van de Clauscentrale begonnen kan worden zijn (mogelijk) vergun

ningen nodig ingevolge de: 

- Wet milieubeheer (Wm) 

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) 

- Wet op de waterhuishouding (Wwh) 

- Natuurbeschermingswet 

- Flora- en Faunawet 

- Woningwet (= bouwvergunning) 

- Grondwaterwet, voor eventuele grondwateronttrekking ten behoeve van demi-waterberei-

ding en lozing tijdens de bouwfase 

- emissievergunning CO2 en NOx 

- algemene plaatselijke verordening (APV). 

De upgrade is van een dermate ingrijpend karakter dat deze door het Bevoegd gezag 

beschouwd wordt als nieuwbouw. Daar het thermische vermogen van de nieuwe eenheid 

groter is dan 300 MWth , is de activiteit op grond van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 

m.e.r.-plichtig (bijlage C, categorie 22.2). Er dient dan ook een milieueffectrapport (MER) te 

worden opgesteld voordat over de verlening van de vereiste milieuvergunningen een besluit 

kan worden genomen. 

De m.e.r.-procedure is in dit geval gekoppeld aan de te nemen besluiten in het kader van de 

Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (zie figuur 3.1). 

Een milieu-effectrapport (MER) is "een openbaar document waarin van een voorgenomen 

activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te verwachten gevol

gen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op systematische en zo objectief mogelijke 

wijze worden beschreven". Het onderhavige rapport is zo'n milieu-effectrapport. 

Het bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure en de vergunningaanvragen wordt gevormd door 

Gedeputeerde Staten van Limburg (G.S.) voor de Wm-vergunning en door de staatssecretaris 

van Verkeer en Waterstaat, in casu Rijkswaterstaat Limburg, voor de Wvo-vergunning. De 

coordinatie van de betreffende procedures is in handen van G.S .. G.S. betrekken bij hun 

besluit onder andere de wettelijke adviseurs zoals de gemeente en de VROM-inspectie. 
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Naast de Wm- en de Wvo-vergunning is voor eenheid B wellicht een sloopvergunning nodig en 

- voor de nieuwe installaties - een bouwvergunning krachtens de Woningwet. Het bevoegd 

gezag hiervoor zijn Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maasbracht. De verlening 

van de bouwvergunning wordt afgestemd op de verlening van de Wm-vergunning. 

Voor mogelijke onttrekking en lozing van grondwater tijdens de bouwfase zal bij G.S. zonodig 

een vergunning ingevolge de Grondwaterwet moeten worden aangevraagd en misschien een 

lozingsvergunning ingevolge de Wvo bij RWS. 

De uitbreiding kan eerst in bedrijf worden genomen na verlening door de Minister van VROM, 

in casu de Nederlandse Emissieautoriteit, van een emissievergunning met betrekking tot de 

emissies van CO2 en NOx• 

3.2 Genomen besluiten en beleidsrandvoorwaarden 

Voor de besluitvorming over de voorgenomen uitbreiding moeten een aantal randvoorwaarden 

en reeds genom en besluiten in acht worden genomen. In deze paragraaf worden het energie

beleid en de thema's die hiermee samenhangen, zoals klimaat en verzuring, behandeld. 

3.2.1 Energiebeleid 

Het Nederlandse energiebeleid kent drie pijlers, te weten 1) economische efficientie, 

2) milieukwaliteit en 3) voorzieningszekerheid (EZ, 2002). In relatie tot "milieukwaliteit" is de 

inzet van duurzame energiebronnen als een nieuw speerpunt van beleid naar voren gekomen. 

Een aantal uitgangspunten van milieubeleid en van ruimtelijk, natuur- en landschapsbeleid 

levert randvoorwaarden aan de elektriciteitsproductie. Een dee I van de eisen vanuit het milieu

en klimaatbeleid is rechtstreeks van invloed op besluiten in het kader van elektriciteitsvoor

ziening. Het duidelijkst komt dit naar voren in de reductiedoelstellingen met betrekking tot ver

zurende emissies (met name NOx) en broeikasgassen (met name CO2). 

Eerst wordt nog kort stil gestaan bij de relevante inhoud van het vigerende (tweede) Structuur

schema Elektriciteitsvoorziening (SEV, 1993). 
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Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV) 

Het SEV vormde onder de voorgaande Elektriciteitswet 1989 het ruimtelijke en milieu

hygienische toetsingskader voor de planning van het centrale elektriciteitsproductie

vermogen. De belangrijkste delen in het SEV betreffen de brandstofinzet en de aanwijzing 

van vestigingsplaatsen voor productievermogens boven 500 MWe . Het vigerende SEV heeft 

voor wat betreft de brandstofinzet een maximum gesteld aan het kolengestookte vermogen 

in Nederland, maar niet aan het aardgasgestookte vermogen. Waar het de vestigings

plaatsen aangaat bevat het SEV een lijst van circa twintig, merendeels reeds daarvoor in 

gebruik zijnde, locaties voor grootschalig productievermogen. De locatie Clauscentrale 

behoort tot de als zodanig aangewezen vestigingsplaatsen. 

3.2.2 Klimaatbeleid/energiebesparingsbeleid 

De belangrijkste doelstellingen zijn in hoofdstuk 2 al genoemd, zoals: 

- de Nederlandse reductiedoelstelling van 6% broeikasgassen in de periode 2008-2012 in 

het kader van "Kyoto" 

- de duurzame energie-doelstelling van 10% in het jaar 2020 (Tweede Kamer, 1995) 

- de duurzame elektriciteitsdoelstelling van 9% in 2010 (EG, 2001). 

Verder is in de Derde Energienota een energiebesparingsdoelstelling neergelegd van 33% in 

het jaar 2020 (ten opzichte van 1995). De CO2-emissie als gevolg van energieopwekking en 

-gebruik kan in 2020 worden gestabiliseerd op het niveau van het jaar 2000 (Tweede Kamer, 

1995). Blijkens het Energierapport 2005 wil het kabinet het energiebesparingstempo in 

Nederland verhogen van de huidige 1 % naar 1,5%. De grootste besparingen worden na

gestreefd in de sectoren gebouwde omgeving en transport. Voor wat betreft de gebouwde 

omgeving wil het kabinet een verhandelbaar energiecertificaat (wit certificaat) invoeren. 

Energiebedrijven kunnen volgens dit systeem certificaten verwerven door energie

besparingsmaatregelen uit te laten voeren, of zij kunnen certificaten van anderen kopen. 

Verder zullen onder andere normen worden gesteld aan energie-efficiency van elektrische 

apparaten. 

Uitvoeringsnota klimaatbeleid 

De Uitvoeringsnota klimaatbeleid bevat de maatregelen ter realise ring van de 

CO2-reductiedoelstelling van 6% (VROM, 1999). Voor de doelgroep "Energiebedrijven" is dit 

inmiddels vormgegeven door het zogenaamde Kolenconvenant (zie hoofdstuk 2). 
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Voorts moet bij nieuw elektrisch vermogen warmtebenutting op worden gevat als "stand der 

techniek", waarbij de mate van toepassing op grond van het redelijkheidsbeginsel zal moeten 

worden afgewogen. 

Overigens is ingevolge Richtlijn 2003/87/EG op 1 januari 2005 de emissiehandel voor 

broeikasgassen (vooralsnog aileen CO2) van start gegaan (zie verder paragraaf 3.2.5). 

Convenant Benchmarking Energie-efficiency 

Daarnaast is een aantal bedrijven met een groot energieverbruik (meer dan 0,5 PJ/jaar), 

waaronder Essent, toegetreden tot het Convenant Benchmarking Energie Efficiency. De 

strekking van het convenant is dat de houders van de inrichtingen zich verplichten om qua 

energie-efficiency, dat is het energieverbruik per eenheid product, tot de beste inrichtingen 

ter wereld te gaan behoren en te blijven behoren. Het lange-termijn-doel is dat de elektrici

teitsproductie-eenheden tot de "wereldtop" qua energie-efficiency zullen (blijven) behoren. 

V~~r deelnemers aan de CO2-emissiehandel is het bevoegd gezag (provincie of gemeente) 

vanaf 1 januari 2005 niet langer bevoegd ten aanzien van energiezaken in het kader van de 

Wet Milieubeheer. De Nederlandse emissieautoriteit (NEa) neemt deze bevoegdheid ten 

dele over en richt zich sinds 1 juni 2005 op de emissies van CO2 en NOx. Voor de uitvoering 

van het convenant betekent dit dat deze bedrijven geen Energie Efficiency Plan (EEP) meer 

hoeven op te stellen en te implementeren. Wei moeten deze bedrijven de wereldtop vast

stell en en de afstand van het eigen bedrijf ten opzichte van die wereldtop. Ook moeten de 

energieprestaties jaarlijks worden gemonitord conform de afspraken in het convenant 

Benchmarking (Cie Benchmarking, 2005). 

Voor dit MER is van belang dat de upgrade van Claus B er toe bijdraagt dat het productie

park van Essent tot de wereldtop zal blijven behoren. Dit wordt verder onderbouwd in hoofd

stuk 4. 

Provinciaal beleid 

De provincie wil blijkens het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL, Provincie Limburg, 

2001) de internationale afspraken nakomen en hieraan proportioneel bijdragen. Zij wil een 

vermindering van de CO2-uitstoot van 6% in 2010 ten opzichte van 1990 en een verbetering 

van de energie-efficiency bij de industrie (2% per jaar) realiseren. Ook streett zij ernaar dat in 

2010 vijf procent en in 2020 tien procent van de totaal opgewekte energie duurzaam moet 

zijn. 
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3.2.3 Klimaatbeleid Essent 

Het klimaatprobleem 

Essent onderschrijft de algemeen geldende notie dat door de mens veroorzaakte broeikas

gasemissies bijdragen aan opwarming van de atmosfeer, waardoor het klimaat op aarde 

verandert. Oit betekent dat energiebedrijven een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van 

de klimaatproblematiek hebben en bij behoren te dragen aan het terugdringen van de 

mondiale uitstoot van broeikasgassen. 

Een goede aanpak van klimaatverandering bestaat uit beloning van emissiereductie en het 

bestraffen van emissies. Hierdoor zullen milieu-effecten meegenomen worden in de strate

gische besluitvorming en de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven. Oit biedt kansen aan 

bedrijven om zich te onderscheiden van haar concurrenten en om nieuwe producten en 

markten te ontwikkelen. Het beleid van Essent op het gebied van CO2-emissies kenmerkt 

zich daarom door een pro-actieve houding, het samenwerken met overheden en be lang

hebbenden bij de vorming en implementatie van instrumenten om de uitstoot te verminderen 

en bij innovatie op het gebied van productie, handel en verkoop. 

CO2-reductie in de productie 

Essent vermindert de emissies bij de productie van fossiele energie op een aantal manieren. 

In de eerste plaats als grootste producent van duurzame energie in Nederland. Het beleid op 

dit gebied is altijd geweest om zoveel mogelijk duurzame energie in Nederland op te wekken 

("made in Holland"). Essent (alsmede haar voorlopers PNEM, MEGA en EOON) heeft hiertoe 

veel ge"investeerd in windparken, biomassacentrales, mee- en bijstook van biomassa, 

biogasinstallaties, waterkracht en zonne-energie. Oit heeft ertoe geleid dat Essent mom en

teel circa 20% van haar elektriciteitslevering in Nederland zelf duurzaam opwekt. Oit moet 

bezien worden in het perspectief van de overheidsdoelstelling van 10% in het jaar 2010. 

Oaarnaast heeft dochterbedrijf Winkra in Ouitsland een aanzienlijk windenergie-portfolio 

opgebouwd. Essent is een internationale voorloper op het gebied van mee- en bijstook van 

biomassa in kolen- en gascentrales. Om de duurzaamheid van de gebruikte biomassa te 

garanderen, heeft Essent in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds het Green Gold 

Label ontwikkeld, een ''track-and-trace systeem" voor de gehele levenscyclus van de bio

massa. Zij overlegt over de duurzaamheidscriteria met organisaties als WWF, Solidaridad, 

Fair trade en Albert Heijn. In haar opdracht heeft de universiteit van Utrecht een Fair Trade 

study uitgevoerd om duurzaamheidscriteria voor de import van biomassa te ontwikkelen. 
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In verband met haar inzet van palmolie is Essent lid van de "Round table for Palm Oil", 

waarin producenten, handelaren, gebruikers en andere belanghebbenden zijn vertegen

woordigd. Daarvoor zijn onder andere de palmolie-keten-relaties in kaart gebracht, zie 

figuur 3.2.1. 

Crude Palm Oil (CPO) 

Refined. Bleached and 
Deodorized Palm Oil 

(RBDPO) 

Fresh fruit bunches 

Figuur 3.2.1 Overzicht van de palmolie-productie-relaties 

Palm Kernel Meal 
(PKM) 

Naast duurzame energie is warmte/kracht koppeling voor Nederland een belangrijke factor in 

het behalen van de Kyoto-doelstelling. Essent als eigenaar van diverse grote 

warmte/krachtcentrales (WKC's) is de grootste exploitant van warmte/krachtinstallaties in 

Nederland. Daarnaast heeft Essent middels Joint Ventures met diverse industriele partners 

nog eens een groeiend aantal WKC's in gedeeld eigendom. Momenteel bouwt Essent bij 

Ineos in Antwerpen een nieuwe warmte/krachtcentrale. 
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Efficiencyverbeteringen vormen tevens een bron van CO2-reductie. Deze worden onder 

andere uitgevoerd in het kader van het Convenant Benchmarking Energie Efficiency, maar 

ook door modernisering van bestaande productiecapaciteit. Daarnaast worden energie

efficiency projecten in de bebouwde omgeving gerealiseerd, zoals warmte/koude-opslag, 

warmtepompen, warmte/kracht-projecten et cetera. 

Emissiehandel 

Essent is een voorstander van het Europese systeem van CO2-emissiehandel, omdat dit 

instrument voor de EU de meest efficiente en zekere wijze is om de Europese Kyoto

doelstelling van 8% CO2-emissiereductie binnen de Europese Unie te behalen. Het beleid is 

om pro-actief emissiehandel in de bedrijfsvoering te integreren, mee te werken aan ont

wikkeling en verbetering van de emissiehandel en uit te groeien tot een belangrijke partij op 

deze nieuwe markt. Zij heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het CO2-handels

systeem, de monitoringprotocollen, de verificatieprocedures et cetera. Intern is em issie

handel volledig in de bedrijfsvoering ge'integreerd, hetgeen het strategische belang aangeeft 

dat wordt gehecht aan emissiehandel en CO2-reductie. 

Essent heeft tevens bijgedragen aan de ontwikkeling van JI- (Joint Implementation) en CDM

(Clean Development Mechanism)projecten in het kader van het Kyoto-protocol, door het 

opzetten van een zestal voorbeeldprojecten in Oost-Europa en Midden-Amerika. Op deze 

markt is Essent actief als koper van CO2-credits en als projectdeelnemer. 

Verkoopactiviteiten 

Essent voert een actief CO2-beleid in haar verkoopactiviteiten. Dit beleid is enerzijds gericht 

op het bewust maken van klanten van de klimaatproblematiek, anderzijds op het ontwikkelen 

van nieuwe producten en diensten waarmee klanten hun CO2-uitstoot kunnen beperken. 

Daarbij besteedt zij in haar communicatie richting klanten veel aandacht aan energiebespa

ring; bijvoorbeeld door middel van het aanreiken van besparingstips en hulpmiddelen voor 

het monitoren van het eigen energieverbruik van de klanten. 

Daarnaast worden innovatieve nieuwe producten ontwikkeld gericht op CO2-reductie. 

Essent-voorloper PNEM heeft in 1995 Groen Stroom ge'introduceerd op de Nederlandse 

markt. Momenteel is Essent marktleider op de Nederlandse markt, met ruim 800 000 huis

houdens als afnemer van Groene Stroom. Daarnaast bieden zij zakelijke klanten het verge

lijkbare product Groen Zakelijk aan. Nieuw is het product Groen voor Gas, dit is gaslevering 

waarvan de CO2-uitstoot gecompenseerd wordt door de aankoop van CO2-reductie certifi

caten. 
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Met betrekking tot de duurzame energie producten zijn strikte productdefinities vastgesteld, 

die zijn vastgelegd in een Duurzaamheidsprotocol. Zo wordt voor Groene Stroom uitsluitend 

elektriciteit uit zon, wind, water en schone biomassa gebruikt. Ook wordt Groene Stroom 

zoveel mogelijk geleverd uit eigen duurzame energieproductie en wordt er een minimaal 

beroep gedaan op import van groencertificaten. 

3.2.4 Verzuringsbeleid 

Vraag Balendonk is al iets toegewezen? 

De regulering van de verzurende emissies (hier vooral NOx en S02) is tegenwoordig een 

zeer complexe zaak omdat diverse regelingen hier grenzen aan stellen. Op een korte termijn 

zijn de volgende de belangrijkste: 

- nationale emissieplafonds (NEC-richtlijnen) 

- het Besluit Emissie-eisen stookinstallaties (Sees) 

- de nationale emissiehandel 

- de Europese IPPC-richtlijnen die toepassing van de Best beschikbare technieken ver-

langen 

- emissiebeleid van de provincie Limburg 

- luchtkwaliteitseisen zoals geformuleerd in het Besluit luchtkwaliteit (2005), die vereisen 

dat bepaalde belastingen niet overschreden worden. 

Deze regelingen worden in het navolgende verder toegelicht. 

Van grote invloed op het emissiebeleid is Richtlijn 2001/81/EG inzake nationale 

emissieplafonds (NEC). In de richtlijn is voor Nederland een NOx-plafond bepaald van 

260 kton in 2010. In dit kader moet een forse reductie-inspanning worden geleverd, waarvoor 

in Nederland met ingang van 1 juni 2005 het systeem van handel in de NOx-emissierechten 

van start gegaan is (zie verder paragraaf 3.2.5). 

In het systeem van NOx-emissiehandel moet overigens altijd gewoon worden voldaan aan de 

emissiegrenswaarden voor individuele installaties, onder andere voortvloeiend uit het Besluit 

emissie-eisen stookinstallaties (BEES) en de IPPC-richtlijn. 

Genoemde NEC-richtlijn stelt ook limieten aan de emissies van S02. Om hieraan te voldoen is 

aan de Nederlandse elektriciteitsproducenten een emissieplafond van 13,5 kton voor het jaar 

2010 toegewezen. De producenten hebben afgesproken deze emissieruimte onderling te ver-
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delen. Het ge'installeerde kolenvermogen is de belangrijkste verdeelsleutel hierbij. EEP zal met 

de Clauscentrale ook binnen haar plafond voor S02 moeten blijven opereren. 

Het Nationaal Milieubeleidsplan NMP-4 heeft het verzuringsbeleid uit de eerdere NMP's ver

taald naar een richtinggevende reductiedoelstelling op de lange termijn (2030) van 80 tot 

90% ten opzichte van 1990. Oit geldt voor zowel NOx (70-120 kton) als S02 (25-40 kton). 

Oeze lange-termijn-doelstellingen zijn nog niet vertaald naar doelgroepen en maatregelen. 

Voor de langere termijn (na 2010) wordt in het kader van het Europese programma CAFE 

(Clean Air for Europe) onderzocht hoe de luchtverontreiniging in Europa als geheel het best 

kan worden verminderd. Oaartoe worden verschillende scenario's en maatregelenpakketten 

beschouwd die uiteindelijk zullen leiden tot maatregelenpakketten voor verschillende bronnen 

(zoals verkeer, industrie) en emissieplafonds voor landen. Oit programma is thans nog 

onvoldoende uitgewerkt om kaderstellend voor dit initiatief te dienen. 

Ten slotte valt te wijzen op de zure depositie-doelstelling voor 2010 die is vertaald naar 

depositieniveaus per provincie. Voor de provincie Limburg geldt een doelstelling voor zure 

depositie op ecosystemen van 2550 mol zuur per hectare, en van 1800 mol voor stikstof

depositie. De provinciale depositieniveaus zijn geen afrekenbare doelstellingen, maar bedoeld 

om het succes van het beleid te kunnen bepalen (NMP-4, 2001). Weliswaar vertonen de zure 

emissies in Limburg een dalende tendens, maar dit is onvoldoende om in 2010 de doelstelling 

te kunnen halen. 

Per project dienen in principe aile genoemde toetsingscriteria onderzocht te worden of er aan 

voldaan moet worden en zo ja of dit ook daadwerkelijk het geval is. Helaas is de afstemming 

en de precieze status van de regelingen gebrekkig, zodat niet altijd duidelijk is aan welke eisen 

moet worden voldaan. Het bevoegd gezag is dan de aangewezen instantie om ter zake een 

beslissing te nemen. 

3.2.5 Emissie-eisen lucht 

3.2.5.1 Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES) 

Bestaande installaties 

De basisvergunning is thans de revisievergunning van augustus 1998 (laatstelijk gewijzigd in 

2002). Oit is een vergunning op hoofdlijnen die gebaseerd is op de aanvraag van 4 juli 1997. 

De inzet van stookolie per eenheid is daarin beperkt tot maximaal 30% van de brandstofinzet 
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en tot maximaal een vermogen van 300 MWth• De geldende emissie-eisen zijn uitgedrukt in 

emissieconcentraties en emissie-jaarvrachten. 

In de vergunning van 12 december 2002 zijn eisen geformuleerd naar aanleiding van een 

aanvraag om bio-olie te verstoken. In de vergunning van 5 september 2003 zijn de st01-

concentratienormen verhoogd van 20 naar 50 mg/m3, waarbij de vergunde stofvracht echter 

gelijk is gebleven. Derhalve zijn thans de eisen uit de tabellen 3.1 en 3.2 geldig. Omdat grate 

verwarring mogelijk is door toepassing van verschillende eenheden in onder andere ver

gunning, Bees en (ontwerp-)BREF LCP, zijn de grootheden eveneens omgerekend in g/GJ, 

zodat vergissingen uitgesloten zijn. In het vervolg van het rapport wordt ter voorkoming van 

misverstanden steeds met g/GJ gerekend. Bij 3% zuurstof bedraagt de omrekeningsfactor 

voor olie en gas afgerand 0,28. 

Tabel 3.1 a Huidige concentratie-eisen (mg/m3) voor de emissies naar de lucht conform 

de Wm-vergunning 

component aardgas stookolie-J meestoken bio-olie 

(3% O2) (3% O2) (omgerekend naar 3% O2 ) 

NOx 350 700 540 

802 0 1700 240 

stat 0 100 60 

*) bijzondere omstandigheden 

Tabel3.1b Omgerekende huidige concentratie-eisen (g/GJ) voor de emissies naar de 

lucht conform de Wm-vergunning (omgerekend naar g/GJ) 

component aardgas stookolie*1 meestoken bio-olie 

NOx 98 196 151 

802 0 476 67 

stat 0 28 17 

*) bijzondere omstandigheden 
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Tabel3.2 Huidige vracht-eisen (ton/jaar) per eenheid per kalenderjaar voor de emissies 

naar de lucht 

component gas bio-olie I zware Totaal 

stookolie 

NOx 3316 549 3865 

802 1543 1543 

stat 108 108 

Op de gelijktijdige inzet van bio-olie en aardgas zijn in de vergunning van 12 december 2002 

de mengregel conform richtlijn 2000176/EG (Verbranden van afval) respectievelijk Richtlijn 

2001/80/EG (Emissies grote stookinstallaties) van toepassing verklaard. Waar het bij de 

Clauscentrale om inzet van schone bio-olie gaat, is de richtlijn voor grote stookinstallaties 

maatgevend. Dit houdt in dat de grenswaarde gewogen dient te worden met de thermische 

inhoud van de brandstoffen. 

In tabel 3.3 zijn de emissiegrenswaarden volgens Bees-A voor eenheid AlB weergegeven. 

Tabel3.3a Concentratie-eisen (mg/m 3
) voor de emissies naar de lucht conform Bees A 

(versie februari 2006) 

component aardgas stookolie bio-olie 

(3%02) norm.! bijz. omst*) (3% O2) 

(3% O2) 

NOx 500 700/- 700 

802 - 400/1700 -
stat - - / - -

*) bijzondere omstandigheden ex. art. 9.4 
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component 

NOx 

802 

stot 
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Omgerekende concentratie-eisen (g/GJ) voor de emissies naar de lucht 

conform Bees A (versie februari 2006) 

aardgas stookolie meestoken bio-olie 

norm I bijz. omst') 

140 196 f- 196 

- 112 f 476 -
- -f- -

*) bijzondere omstandigheden ex. art. 9.4 

Nieuwe installaties 

V~~r nieuwe gasturbine-eenheden zoals eenheid C geldt volgens Bees A een emissie-eis 

inzake NOx van 45 g/GJ. V~~r nieuwe oliegestookte ketels (zoals het alternatief bio-olieketel) 

gelden de emissie-eisen uit tabel 3.4. 

Tabel3.4 Eisen voor de emissies van nieuwe installaties naar de lucht conform Bees A 

component (bio-)olie (bio-)olie 

(mgfm3
, 3% O2) (gfGJ) 

NOx 120 33,6 

802 200 56,0 

stot 30 8,4 

Ook zou het Nationaal Emissie Reductie Plan (NERP) van belang kunnen zijn voor de emis

sies. Dit plan biedt in beginsel ruimte om af te wijken van de algemeen geldende emissie

eisen zoals Bees bij die installaties die nog maar een korte restlevensduur hebben. Voor

waarde is dat voor de eenheden die vallen onder het plan maatregelen getroffen worden die 

een gelijkwaardig effect op het totaal van de eenheden die onder het plan vallen hebben als 

in het geval op aile eenheden de emissie-eisen waren toegepast. Claus A en B zijn en blijven 

voor dit plan aangemeld. De gevolgen zijn echter vermoedelijk niet relevant. 
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3.2.5.2 IPPC 

De Europese Richtlijn 96/61/EG inzake ge'integreerde preventie en bestrijding van veront

reiniging, kortweg aangeduid als IPPC-richtlijn, stelt eisen aan de vergunningverlening voor 

onder andere energie-installaties met een vermogen van ten minste 50 MWth• De belang

rijkste eis is dat milieuvergunningen moeten worden gebaseerd op beste beschikbare tech

nieken (BBT1
). Het gaat daarbij samengevat om technieken die op een zodanige schaal zijn 

ontwikkeld dat de technieken, de kosten en baten en plaatselijke omstandigheden in aan

merking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken sector kunnen worden 

toegepast. Volgens de IPPC staat het beginsel van BBT boven de emissie-eisen uit andere 

richtlijnen. Aile belangrijke bepalingen van de IPPC zijn sinds september 2005 in de Wet 

milieubeheer (Wm) opgenomen (Staatsblad 2005, 432). 

De beste beschikbare technieken (BBT) worden beschreven in de zogeheten BREF's (Best 

Available Technique (BAT) Reference documents). De belangrijkste BREF die in het kader 

van dit project relevant is heeft betrekking op grote stookinstallaties (BREF Large 

Combustion Plants LCP). Voor eenheid C gelden als richtlijn de ranges uit het BREF LCP 

volgens tabel 3.5. 

Tabel3.5a 

component 

NOx 

802 

stot 

Richtwaarden (mg/Nm3) volgens BREF LCP voor nieuwe gasturbine-installa

ties en olieketels; in dit project voor eenheid C en bijbehorende separate bio

olieketel 

gasturbines bio-olie ketel 

(15% O2) (3% O2) 

20-50 50-100 

- 50-150 

- 5·10 

niet te verwarren met de best bestaande techniek uit de Wvo 
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Tabel3.5b Omgerekende richtwaarden (glGJ) volgens BREF LCP voor nieuwe gas

turbine-installaties en olieketels; in dit project voor de upgrade van eenheid B 

en een separate bio-olieketel 

component gasturbines bio-olie ketel 

NOx 17 - 42 14-28 

802 - 14- 42 

stat - 1,4 - 2,8 

De range voor de NOx-emissies van gasturbines is enigszins strenger dan van Bees A, die 

45 g/GJ eist. Ais limiet wordt derhalve 42 g/GJ aangehouden. Ook de eisen voor bio-olie

ketels zijn enigszins stringenter zodat als limiet de waarden uit de BREF aangehouden 

worden. 

De eenheden A en B dienen uiterlijk 31 oktober 2007 aan de eisen uit de IPPC te voldoen. 

Essent heeft daartoe een IPPC-scan laten uitvoeren. In dat kader is onderzocht hoe 

eenheid AlB binnen de BREF-ranges gebracht zou kunnen worden. Dit bleek voor NOx 
aileen mogelijk door installatie van een katalytische DENOx. De kosten bleken voor 

eenheid A echter boven de richtwaarde uit de Ner van EUR 4,6 per ton NOx te liggen, zodat 

deze benadering niet kosteneffectief is. Geconcludeerd is dat installatie van low-NOx

branders als Best Beschikbare Techniek in het kader van de IPPC beschouwd moet worden. 

Een en ander is uitgewerkt in de IPPC-toets van eenheid A, die als bijlage C is opgenomen 

in vergunningaanvraag. Daarmee is gestreefd naar de waarden zoals aangegeven in 

tabeI3.6. 

Omdat de niet geOpgrade eenheid B veel korter in bedrijf zal zijn dan eenheid A, is duidelijk 

dat wat voor eenheid A niet kosteneffectief is, voor eenheid B met zijn kortere restlevensduur 

zeker niet kosteneffectief zal zijn. 
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Tabel3.6a 

component 

NOx 

802 

stat 

Richtwaarden (mg/m3) voor eenheid A na implementatie van IPpe (low-NOx

branders) 

aardgas stookolie meestoken bio-olie 

(3% O2) (3% O2) 

50-100 50-150 mengregel 

- 50-200 mengregel 

- 5-20 mengregel 

Tabel 3.6b Omgerekende richtwaarden (g/GJ) voor eenheid A na implementatie van 

IPpe (low-NOx-branders) 

component aardgas stookolie meestoken bio-olie 

NOx 14-28 14-40 mengregel 

802 14-56 mengregel 

stat 1,4-5,6 mengregel 

Resumerend zijn aile eisen en richtwaarden in de navolgende tabel samengevat. 
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Tabel3.7 Overzicht van de emissie-eisen/richtwaarden uit de verschillende normen 

emissiefactoren (g/GJ) 

geldende 
BEES A richtwaarden BREF LCP 

component eenheid vergund norm 
ondergrens bovengrens 

NOx eenheid AlB 
aardgas 98 140 14 28 
bio-olie 151 196 14 42 

zware 
stookolie 196 196 14 42 

eenheid C 
aardgas 

(gasturbine) 45 16,8 42 
bio-olie 33,6 14 28 

S02 eenheidAiB 
aardgas -
bio-olie 67 - 14 56 

zware 
stookolie 476 476 14 56 

eenheidC 
aardgas 

(gasturbine) 
bio-olie 56 14 42 

stof eenheidAiB 
aardgas - -
bio-olie 17 - 1,4 5,6 

zware 
stookolie 28 - 1,4 5,6 

eenheid C 
aardgas 

(gasturbine) -
bio-olie 8,4 1,4 2,8 

Tabel 6.3.1 geeft de verwachte waarden en de waarden waar thans vergunning voor 

aangevraagd wordt. 

Naast de BREF LCP zijn drie "horizontale" BREF-documenten van belang, namelijk met 

betrekking tot Economics and Cross-media Effects, Industriele koeling en Monitoring. De 

toetsing aan de IPPC en de BREF's wordt uitgevoerd in hoofdstuk 6. Een BREF Energy 

Efficiency is in ontwikkeling. 
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3.2.5.3 Besluit Luchtkwaliteit 

In juni 2005 is het Besluit Luchtkwaliteit 2005 in het Staatsblad gepubliceerd en, voor wat 

betreft de belangrijkste bepalingen, met terugwerkende kracht van kracht geworden in mei 

2005. Het besluit voorziet in de vervanging van het vigerende Besluit Luchtkwaliteit 2001, dat 

reeds grenswaarden en verdere regels voor de beoordeling en verbetering van de lucht

kwaliteit bevatte. Ook wordt met het nieuwe besluit de tweede dochterrichtlijn (van de 

Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit) met grenswaarden voor benzeen en koolmonoxide 

ge'implementeerd. 

Een groot dee I van de bepalingen uit het besluit van 2001 is ongewijzigd gebleven. Op de 

onderdelen is echter sprake van nieuwe of aangepaste bepalingen. De meest relevante voor 

dit project zijn: 

- stof van natuurlijke oorsprong 

In art. 5 lid 1 is de volgende bepaling opgenomen: "concentraties die zich van nature in 

de lucht bevinden en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, worden bij 

het beoordelen van de luchtkwaliteit voor zwevende deeltjes (PM1 0) buiten beschouwing 

gelaten". Hierbij wordt aangesloten bij de EU-definitie van "verontreinigende stof": "een 

stof die direct of indirect door de mens in de lucht wordt gebracht en die schadelijke 

gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens of het milieu in zijn geheel". De 

bekendste voorbeelden van fijn stof van natuurlijke oorsprong zijn zeezout en bodemstof 

- de grenswaarden voor koolmonoxide (en benzeen) zijn aangepast aan de tweede 

dochterrichtlijn, te weten: 

• koolmonoxide: 10 000 microgram/m3 als 8-uurgemiddelde. Deze grenswaarde wordt 

overigens in Nederland sinds 2000 niet meer overschreden. 

De grenswaarden worden behandeld in paragraaf 6.3. 

3.2.6 Emissiehandel 

Met ingang van 1 juni 2005 functioneren in Nederland op basis van hoofdstuk 16 van de 

Wet milieubeheer twee emissiehandelssystemen: een voor NOx en een voor broeikasgassen 

(verder kortweg CO2 al vanaf 1 januari 2005). Bedrijven die onder het systeem van emissie

handel vallen, zijn niet verplicht te handel en in emissierechten. Ais een bedrijf maatregelen 

neemt om de emissie te beperken en daardoor binnen de norm c.q. toewijzing blijft, hoeft het 
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niet te handelen in emissierechten. Zijn de emissies echter hoger dan dienen emissierechten 

te worden gekocht om het teveel aan emissies af te dekken. Emissierechten worden aileen 

toegewezen aan emissiebronnen, die beschikken over een emissievergunning. 

3.2.6.1 CO2 

Het systeem van CO2-emissiehandel vloeit voort uit Europese regels. Op nationaal niveau 

krijgen de bedrijven een vastgestelde hoeveelheid emissierechten per handelsperiode toe

gewezen. Dit wordt wei een absoluut emissieplafond ("cap") genoemd. In vergunningen van 

bedrijven die meedoen aan de CO2-emissiehandel mogen geen CO2-emissie-eisen of eisen 

aan de energie-efficiency (meer) worden gesteld. Daarmee wordt een onnodige stapeling 

van instrumenten voorkomen. In Nederland is de toewijzing van rechten voor de periode 

2004-2007 gebeurd in het Nationaal Allocatie Plan (Staatscourant 2004, 205). Voor extra 

toekenningen naar aanleiding van beroep en voor "nieuwkomers" is hierbij een zekere hoe

veelheid (4 Mton) in reserve gehouden. Voor de tweede handelsperiode (2008-2012) is een 

totale streefwaarde van 112 Mton CO2-equivaleneten voor aile broeikasgassen vastgesteld 

(Tweede Kamer, 2004b). Een deel van de emissierechten kan worden verworven door 

reductie in het buitenland (via de instrumenten "Joint Implementation" en "Clean 

Development Mechanism"). 

3.2.6.2 NOx 

Het nationale systeem van NOx-emissiehandel is ingegaan op 1 juni 2005 en heeft betrek

king op inrichtingen met verbrandingsinstallaties met een totaal opgesteld vermogen van 

meer dan 20 MWth • Het systeem is gebaseerd op prestatienormen (Performance Standard 

Rates, PSR's) die zijn gekoppeld aan de reductietaakstelling voor de stationaire bronnen in 

de industrie, raffinaderijen en elektriciteitsproductiesector. Inrichtingen die onder het systeem 

van NOx-emissiehandel vallen, vallen onder een gezamenlijke taakstelling van 55 kiloton 

voor 2010. De NMP4-taakstelling voor 2010 voor de gehele industrie bedraagt 65 kiloton. 

Bedrijven die meer uitstoten dan de prestatienorm, hebben twee keuzen: bf ze investeren in 

maatregelen om hun emissie te verminderen bf ze kopen via emissiehandel extra rechten 

van bedrijven die hun prestatienorm ruim halen. Vooralsnog plaatst de NOx-emissiehandel 

de emissie-eisen uit het BEES en de eis van BBT uit de IPPC niet terzijde. Nederland stelt 
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overigens pogingen in het werk bij de Europese Commissie om de IPPC op dit punt aan te 

laten passen. Tot 2010 gelden de prestatienormen als aangegeven in de volgende tabel. 

Tabel3.8 Prestatienormen (PSR's) NOx-emissiehandel, uitgedrukt in gram NOx per ver

bruikte GJ 

jaar PSR (g/GJ) 

2005 68 
2006 63 
2007 58 
2008 52 
2009 46 

2010 40 

3.2.7 Veiligheid 

Voor gas- en oliegestookte centrales gelden geen specifieke regels vanuit het veiligheids

beleid van de overheid. Denkbaar zou zijn dat er stoffen opgeslagen worden die onder het 

Besluit Risico's en Zware Ongevallen (BRZO) vallen. De stoffen blijken aanwezig (onder 

andere ammonia en waterstof) maar niet in dusdanige hoeveelheden dat veiligheids

beheerssysteem of een risicoanalyse noodzakelijk zijn. Voor meer informatie wordt verwezen 

naar paragraaf 3.1 van de vergunningaanvraag. 

3.2.8 Water 

Het algemene uitgangspunt van het waterbeleid uit de vierde Nota Waterhuishouding (NW4) 

is "het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waar

mee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd" (V&W, 1998). De leidende principes van het 

emissiebeleid zijn: vermindering van de verontreiniging en het stand-still-beginsel. 

Het eerste hoofduitgangspunt van beleid "vermindering van de verontreiniging" houdt in 

dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - zoveel mogelijk wordt beperkt (voorzorg

principe). De invulling van dit beleidsuitgangspunt bestaat onder meer uit: meer aandacht 

voor de ketenbenadering (waaronder kringloopsluiting), implementatie van Esbjerg/OSPAR

afspraken (stofspecifieke aanpak emissies), meer aandacht voor een integrale milieu-
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afweging en meer aandacht voor prioritering (CIW, 1999). Tabel 3.9 geeft een schematische 

weergave van de hoofdlijnen van het emissiebeleid voor water. 

Met het beleid voor de korte termijn wordt ernaar gestreefd voor zoveel mogelijk stoffen de 

minimumkwaliteit, zijnde het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), te realiseren. Het 

verwaarloosbaar risiconiveau (VR) geldt daarbij als streefwaarde voor de lange termijn 

(2010). Het uiteindelijke doel is streven naar nullozing voor milieuvreemde stoffen in 2025. 

Afhankelijk van de aard en schadelijkheid van de stoffen wordt toepassing van de best uit

voerbare techniek BUT (best bestaande techniek BBT voor zwarte lijst-stotfen) als inspan

ningsbeginsel gehanteerd bij de bepaling of voldaan wordt aan de toepassing van de stand 

der techniek. 

Voor nieuwe lozingen of bij toename van bestaande lozingen vindt op grond van het tweede 

hoofduitgangspunt van beleid nog een toetsing aan het stand-still-beginsel plaats. Ook bij 

dit beginsel wordt onderscheid gemaakt tussen zwarte lijst-stoffen en de overige stoffen. Op 

grond van het stand-still-beginsel kunnen aanvullende eisen noodzakelijk zijn, bovenop de 

eisen welke voortvloeien uit de emissieaanpak of de waterkwaliteitsaanpak. 
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Tabel 3.9 Schematische weergave van de hoofdlijnen van het emissiebeleid voer water (bron: 

CIW, 1999) 

VERMIN DERING VAN DE VERONTREINIGING 

A algemene aanpak emissies (ketenbenadering) 

stap 1 preventie: bronaanpak gericht op: 

(voorkomen van verontreiniging) - grondstof-, hulpstof- en productkeuze 

- toepassing van schone technologie in het productieproces, de 

bedrijfsvoering of de gebruiksfase 

- nieuw(e) productieproces of bedrijfsvoering 

- toepassing van procesge"integreerde oplossingen 
.--:--::--

hergebruik: 
-

stap2 - kringloopsluiting (hergebruik binnen het productieproces/de 

(hergebruik van water en stoffen waar bedrijfsvoering) 

mogelijk) - hergebruik buiten het productieproces/de bedrijfsvoering 

- opwerking t.b.v. mogelijk hergebruik 
-~---- - -------
stap 3 verwijderen: afvalwaterbehandeling, zuivering 

("end-of-pipe") 

B stofspecifieke aanpak emissies: 

1 imp/ementatie 'Esbjerg/OSPAR': streven naar beeindiging van de emissies uiterlijk in 2020 I 

-rzwARTE~LlJ§T - OVERIGE VERONTREINIGINGEN 

STOFFEN --_. 
organohalogeenver- zware metalen, sulfaat, chloride, 

bindingen, kwik, zuurstofbindende warmte 

cadmium, etc. stoffen, P, N, etc. 
-

2 sanering op basis van: Emissieaanpak Emissieaanpak waterkwaliteits-

aanpak 
-::------

primair inspanningsbeginse/: beste bestaande best uitvoerbare 
.--

2a toelaatbaarheid 
technieken •. ) technieken .. ) van lozingen en te 

'21). 
verdere eisen op grond van MTR ) of andere van MTR OJ of andere nemen maat-

(= immissietoets): toepassing zijnde van toepassing regelen afhanke-

milieukwaliteitsnormen zijnde milieukwali- lijk van de nage-.... ) 
teitsnormen .... ) streefde milieu-

kwaliteitsnormen .... ) 

STAND-STILL BEGINSEL 

C bij nieuwe lozingen of toename van emissies in een de waterkwaliteit de waterkwaliteit 

bestaande lozingen: beheersgebied mogen mag niet significant mag niet signifi-

niet toenemen verslechteren cant verslechteren 

') geldt in ieder geval voor 15 in OSPAR-kader aangewezen prioritaire stoffen/stofgroepen, te weten: 

dioxines en furanen, PCB's, PAK, PCP, chloorparaffines met korte ketens, lindaan en isomeren, 

kwik, cadmium, lood, organotin-verbindingen, nonylfenol ethoxylaten, musk xyleen, gebromeerde 

vlamvertragers en bepaalde ftalaten 
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"J het in internationaal kader vaak gebruikte beg rip "best available techniques" (BAT) omvat zowel BBT 

als BUT 
"'J 

.... J 

gelet op de lage concentraties (goeddeels < MTR) in het mariene milieu gelden daar de streefwaar-

den in plaats van de MTR's als inspanningsverplichting (RISMARE-notitie, 1996) 

bij indirecte lozingen vanuit AMvB-inrichtingen (zie hoofdstuk III, paragraaf 1.3.1) omvat de immissie-

toets c.q. de waterkwaliteitsaanpak - naast de bescherming van het ontvangende oppervlaktewater 

- ook de bescherming van de doelmatige werking van zuiveringstechnische werken 

Kaderrichtlijn water 

Nederland staat de komende jaren voor de uitdaging om de Europese Kaderrichtlijn water 

(KRW) te implementeren (EG, 2003). Deze is thans nog niet direct van toepassing. De KRW 

streeft (op sommige aspecten) doelen na die ambitieuzer zijn dan de thans geldende vierde 

Nota Waterhuishouding. V~~r de door de KRW vereiste stand still van de feitelijke toestand 

van de waterkwaliteit neemt Nederland het jaar 2000 als referentie. 

Voor het waterkwaliteitsbeheer van de rijkswateren is daarom als operationeel beleidsdoel 

geformuleerd het conform de KRW bereiken van een waterkwaliteit die zo dicht mogelijk ligt 

bij het "goede ecologische toestand/potentieel" of "goede chemische toestand" in 2015, met 

mogelijke uitloop tot 2027 (RWS, 2005). De concretisering van de begrippen "goede chemi

sche toestand" en "goede ecologische toestand" vindt plaats in de uitwerking van de KRW. 

Vooral voor de "goede ecologische toestand" zijn de concrete doelstellingen nog onduidelijk. 

Daarnaast behoort ook het voldoen aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen tot de beleidsdoelen. 

Dit komt neer op het ontwikkelen en veiligstellen van de voor de gewenste natuur vereiste 

milieucondities in de Speciale Beschermingszones (zie paragraaf 3.2.7). 

Koelwaterrichtlijnen 

Sinds 1975 zijn de emissies van koelwater onderworpen geweest aan de koelwaterrichtlijnen 

van de Commissie Koelwater Normen (CKN) die de basis vormden voor de huidige Wvo

vergunning. In het algemeen werd tot op heden de maximale lozingstemperatuur gesteld op 

30°C. De geldende koelwaterlimieten staan beschreven in paragraaf 4.2.3. 

De kwetsbaarheid van de zuurstofhuishouding in de ontvangende oppervlaktewateren is de 

laatste jaren echter toegenomen, ten gevolge van de hoge temperaturen in de zomer. De 

watertemperatuur ligt nu 3 °C boven een voor Nederland normaal te noemen waarde en er 

zijn de laatste 10 jaar extreem hoge waarden opgetreden (RWS, 2005). 
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De Commissie Integraal Waterbeheer heeft nieuwe richtlijnen ontwikkeld die zijn afgestemd 

op de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse. De essentie van de nieuwe methodiek is 

dat de criteria zijn afgeleid van de mogelijke biologische effecten van opwarming. Op grond 

van bestudering van literatuur is de commissie tot de conclusie gekomen dat vis het meest 

gevoelige organisme is en dat derhalve vis toetsorganisme is. Om de vis te beschermen zijn 

drie criteria gehanteerd: 

1 onttrekking: dit criterium ziet op het risico dat vislarven en jonge Uuveniele) vis door koel

waterinname in het koelwatersysteem vernietigd kan worden. Deze vernietiging kan 

gevolgen voor de populatie hebben als koelwater uit paai- en opgroeigebieden wordt 

ingenomen 

2 mengzone: binnen de mengzone is sprake van een ernstig risico (ER) voor vis. De grens 

voor zoetwatervis is op 30°C gelegd. Om te voorkomen dat vis hieraan blootgesteld 

wordt, is vereist dat de mengzone niet meer dan 25% van de dwarsdoorsnede van 

rivieren en kanalen beslaat. In die situaties heeft naar men aanneemt vis voldoende 

mogelijkheden om de mengzone te ontwijken 

3 opwarming: opwarming als criterium opgenomen voor de begrenzing van de opwarming 

op zowel lokaal als op watersysteemniveau. De opwarming wordt bepaald ten opzichte 

van een referentiepunt, de achtergrondtemperatuur op de rand van het beheersgebied of 

watersysteem. De CIW stelt voor om voorlopig conform de Europese viswaterrichtlijn een 

temperatuur van 28 DC als maximum temperatuur voor water voor karperachtigen in de 

systematiek op te nemen. Wat de warmtevracht stelt de CIW voor om aansluiting te 

zoeken bij de ABK-richtlijnen mits de tot nu toe opgedane ervaringen met betrekking tot 

de waterkwaliteit dit rechtvaardigen. 

Specifiek voor de Clauscentrale is in de Wvo-vergunning bepaald dat: 

- bij een Maasdebiet boven 235 m3/s beide eenheden volledig op doorstroomkoeling 

mogen werken (maximum vermogen 1280 MWe) 

- bij een Maasdebiet x onder 235 m3/s bedraagt het maximale elektrisch vermogen y: 

y = 5.1 0-10X5 - 9.1 0-7.X4 + 0,0004 x3 
- 0,0673 x2 + 8,1644 x + 141,98 

Het Maasdebiet is hierbij gedefinieerd als het etmaalgemiddelde te Borgharen Dorp van het 

etmaal voorafgaande aan de lozing. 
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Tabe13.10 De essentie van de nieuwe beoordelingssystematiek voor warmtelozingen in 

vergelijking met die van de ABK-richtlijnen 

Parameter ABK-richtliinen' Nieuw 

Emissie-eisen (e:eneriek) 
T koelwater loet : ~ 30°C -
T koelwater Zout: :s 30·C -
11 T kOl!lwater Zoet ~ 7 ·C (ZOfllN) -

~ 15°C (winter) 
Zoul :s 10 ·C (zomer) 

:::;15 ·C.(wlnter) 

Immissie-eisen Ce:eneriek) 

Opwarmlng • :;; 3 ·C ::;.3 °C 
t.o.v de ilchtergrondtempemtulJr J tot cell 

maxImum van 28".C J 

Immissie· eisen (wate/<;ysteem gerel ateerd) 
I<analen/getlldenhavens 

Onttrekklng . germ slgnlficante effecten in paalgebled en 
opgroeigcbicd van IllVenfele Ills, goed 
vlsaflloersysteem, deb let ilantoonbaar 

mlnlmal/seren (optimallseren op deb let) B 

Mengzonc' (T;:o 30 °C) ' - < 25% dwarsdoorsncde ' 

Rivieren 

Onttrekklng - geen sJgnlficante effccten in paalgebled en 
opgroeigebied van juvenlele Ills, gaed 
vlsa'lIoersysteem, deblct aantoonbaar 

mlnimaliseren (oPllrnaliseret) op dC!blct) • 
Ml!ngzonl!' (T>30 DC) • - < 25% dwarsdoorsnedc 

Noordzee 

Onttrekklng - Slrevell naar IO gerlng mogel.l)ke onUrekking, 
niet In paalgcbled I!n opgroeigebled 1I00r luve-
nlele vis of lrekroute. ~oed visa(voNsvsteem • 

Mengzonl!5 (T> 25 ·C)' . Mcngzone mag bodefl\ oiet raken 

Estuaria 
Onttrekklng Slrevell naar zo gedng mogeli,ke onUrckking, 

niet In paalgC!bled en opgrodgebl.cd lloor luva· 
nie'e vis of trekroute, goed vlsa(vocr5ys l.ecrn 

MengzoneS n> 25 "Cli - < 25% dwatsdoorsnedc 

de in de tabel opgenomen criteria gelden op hoofdlijnen 

2 toelaatbare opwarming is respectievelijk 3 °C voor water voor karperachtigen, 2 °C voor schelpdierwater en 

1,5 °C voor water v~~r zalmachtigen 

3 opwarming is gerelateerd aan achtergrondtemperatuur op de rand van (delen van) het watersysteem 

4 28°C voor water v~~r karperachtigen, 25°C voor schelpdierwater en 21,5 °C voor water voor zalmachtigen 

5 het deel van het watersysteem (in de nabijheid van een lozingspunt) dat ten gevolge van een warmtelozing 

op een temperatuur groter of gelijk aan 30 °C is gebracht en wordt begrensd door respectievelijk de ruimte

lijke 30 °C-isotherm (zoete wateren) en de 25°C-isotherm (zoute wateren) 

6 uitzonderingssituatie bij hoge achtergrondtemperatuur (> 25 °C): gedurende een aaneengesloten periode van 

maximaal 1 week in julilaugustus mag de temperatuur op de rand van de mengzone van 32°C bedragen. 

Indien een dergelijke aanpak tot problemen leidt in de uitvoeringspraktijk kan een beheerder gemotiveerd 

afwijken 
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7 beheerder kan op basis van specifieke informatie met betrekking tot het beschouwde watersysteem gemoti

veerd afwijken 

8 voor zoete wateren met name van belang in het biologische voorjaar (periode 1 maart-1 juni) en voor zoute 

wateren in het biologische voorjaar (periode 1 februari-1 mei) en het biologische najaar (1 september-

1 december). Kwantitatieve generieke criteria voor onttrekking zijn niet te geven. V~~r nieuwe situaties zal 

middels een MER-procedure moeten worden afgewogen op basis van lokale specifieke gebiedsgerichte 

informatie of de activiteit al of niet toelaatbaar is 

9 uitgaande van een achtergrondtemperatuur van 22 ae. Boven een temperatuur van 22 ae zijn temperatuur

gevoelige vissen niet meer aanwezig (weggevlucht naar koudere delen) 

10 conform ABK-kanalenrichtlijn mag voor het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) en het Noordzeekanaal (NZK) een 

oppervlak van maximaal 20% van het watersysteem worden opgewarmd met 3 ae of meer, uitgaande van 

10% per centrale 

In hoofdstuk 5 worden de effecten van koelwaterlozing van de Clauscentrale op de Maas 

volgens de nieuwe methode in beeld gebracht en getoetst (zie verder hoofdstuk 5). 

In het kader van de IPPC-richtlijn (zie paragraaf 3.2.4.2) is een BREF-referentiedocument 

uitgebracht met betrekking tot industriele koelsystemen. Het koelsysteem van de Claus

centrale moet met deze BREF in overeenstemming zijn (zie ook hier verder hoofdstuk 5). 

3.2.9 Natuurbescherming 

Vogel- en Habitatgebieden 

In de omgeving van de Clauscentrale liggen vier speciale beschermingszones (SBZ) in het 

kader van de Habitatrichtlijn, respectievelijk het Roerdal, gelegen op circa 8 km van de Claus

centrale, en de Meinweg op circa 20 km, het Meinweggebied en de Grensmaas. De Meinweg 

is ook aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Voor een aanduiding van ligging van deze gebie

den ten opzichte van de Clauscentrale wordt verwezen naar paragraaf 6.9. 

De Grensmaas is de enige grindrivier in Nederland. Zij loopt van Maastricht tot Roosteren. 

De beleidsdoelsteliingen voor het project Grensmaas zijn bescherming tegen hoogwater, 

grootschalige natuurontwikkeling en grindwinning. Het Grensmaasplan voorziet in een aan

eengesloten nagenoeg natuurlijk riviergebonden natuur van zo'n 1300 hectare, die onderdeel 

uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur. Een ander doel is het ecologisch herstel van de 

Maas. 

De juridische bescherming van deze gebieden vindt zijn grondslag in toepassing van het 

afwegingskader van artikel 6 Habitatrichtlijn (EG, 1992). Ook activiteiten buiten een SBZ 

moeten aan artikel 6 worden getoetst als deze activiteiten effecten kunnen hebben op de 
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natuurwaarden in het richtlijngebied (de zogenaamde "externe werking"). Nieuwe activiteiten 

kunnen in principe aileen worden toegestaan indien zekerheid is verkregen dat er geen 

significante negatieve effecten voor het gebied optreden. 

Natuurbeschermingswet 1998 

De beschermingsbepalingen van de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn inmiddels opgenomen in de 

gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nb-wet) die op 1 oktober 2005 in werking is 

getreden (Stb 2005, 195). Met de gewijzigde Nb-wet zijn de Vogel- en Habitatrichtlijn naar de 

achtergrond verdwenen. De gebiedsbescherming volgens de Nb-wet is nu vergelijkbaar met 

artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Op grond van artikel 19 lid d van de Nb-wet is een vergun

ning nodig voor projecten of "andere handelingen" die de kwaliteit van een SBZ kunnen 

verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor de SBZ is 

ingesteld. 

Het in het kader van de gebiedsbescherming uitgevoerde orienterende onderzoek is tot de 

conclusie gekomen dat er voor de voorgenomen activiteit geen Nb-vergunning hoeft te 

worden aangevraagd (zie verder paragraaf 6.9). 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

In het Structuurschema Groene Ruimte is beleid neergelegd om te komen tot een stelsel van 

met elkaar samenhangende bos- en natuurgebieden; de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

De EHS in Limburg en de zogeheten "Provinciale Ontwikkelingszone Groen" (POG) zijn 

aangegeven in een (ontwerp-)herziening van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg POL 

(Prov. Limburg, 2005b, zie ook http://aselect.prvlimburg.nl/poldigitaal/afbeeldingen/1422). 

Door verschil te maken in beschermingsniveaus vergroot de Provincie de mogelijkheid van 

maatwerk bij ruimtelijke ontwikkelingen. 

Flora- en Faunawet 

In de Flora- en Faunawet (FFW) wordt een groot aantal van nature in Nederland voorkomende 

planten- en diersoorten - waaronder aile vogelsoorten (behalve exoten) - beschermd met het 

oog op de instandhouding van soorten. Het uitgangspunt van de wet is dat geen schade mag 

worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het 

"nee, tenzij"-principe). Het gaat erom dat het voortbestaan van de soort niet in gevaar komt. 
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am de instandhouding van de wettelijk beschermde soorten te waarborgen, moeten nega

tieve effecten op die instandhouding voorkomen worden. am die bescherming handen en 

voeten te geven is een aantal voor planten en dieren schadelijke handelingen als verbods

bepalingen in de Flora- en Faunawet opgenomen. 

Bij de meeste bouwprojecten is in principe de FFW van toepassing. De FFW kent evenwel 

een aantal mogelijkheden (artikel 7S) tot verlenen van vrijstelling of ontheffing door de 

minister van LNV van de algemene verbodsbepalingen. Uit een inventarisatie van voor

komende beschermde soorten ter plaatse is gebleken dat er geen FFW-ontheffing behoeft te 

worden aangevraagd (zie verder paragraaf 6.9). 

3.2.10 Geluid 

Hoorbaar geluid 

Rondom het industrieterrein waarop de Clauscentrale is gevestigd, is bij Koninklijk Besluit 

van 26 juli 1990, nr. 90.017298 een geluidzone ex art. S3 van de Wet geluidhinder vast

gesteld. De zonegrens (gebaseerd op de bij de zonering bepaalde actuele SO dB(A) etmaal

waardecontour) is weergegeven in figuur 6.6.1. Op het industrieterrein zijn geen andere 

inrichtingen aanwezig. Mogelijke toekomstige vestiging van andere inrichtingen op het 

industrieterrein is niet uitgesloten. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat deze inrichtingen 

niet in de nachtperiode in bedrijf zullen zijn en dat de geluidruimte binnen de zone in de 

nachtperiode volledig beschikbaar blijft voor de Clauscentrale. 

De geluidbelasting vanwege het industrieterrein mag op de zonegrens niet hoger zijn dan 

SO dB(A) etmaalwaarde. Dit houdt in dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT 

vanwege de Clauscentrale in de nachtperiode niet hoger mag zijn dan 40 dB(A). De Claus

centrale is continu gedurende de dag-, de avond- en de nachtperiode in bedrijf. De langtijd

gemiddelde beoordelingsniveaus vanwege de centrale zijn dientengevolge nagenoeg gelijk 

gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. De nachtperiode zal derhalve maatgevend zijn 

binnen de restricties van de geluidzone. 

In de omgeving van de Clauscentrale speelt naast de geluidzonering van de centrale ook de 

geluidszonering van het 380 kV-station van Tennet, dat de centrale verbindt met het landelijk 

elektriciteitstransportnet. Dit station is niet op het "industrieterrein Clauscentrale" gesitueerd 

maar op een afzonderlijk en separaat gezoneerd industrieterrein ten zuiden van de centrale. 
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In het geluidsonderzoek zijn acht rekenposities op de zonegrens neergelegd waarop de 

geluidbelasting is berekend. 

Ais geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving kunnen de noordrand van de woonkern 

Maasbracht en enkele verspreide woningen aan de oostzijde van het industrieterrein worden 

aangemerkt. De meest nabij gesitueerde woningen zijn gelegen op circa 300 meter afstand 

tot de centrale. De beschouwde woningen bevinden zich aile in de zone (dat wil zeggen in 

het gebied tussen het centraleterrein en de zonegrens). De maximaal toelaatbare geluid

belasting bij deze woningen bedraagt derhalve 55 dB(A} etmaalwaarde. 

Met betrekking tot geluid van de Clauscentrale zijn twee vergunningen in het kader van de 

Wet milieubeheer relevant: 

- vergunning nr. CA 5601-97/41073 d.d. 18 augustus 1998 ex art. 8.4, lid 1 Wm (revisie

vergunning) en 

- vergunning nr. 02/36303 d.d. 10 december 2002 ex art. 8.1, lid 1, sub b Wm (verande

ringsvergunning). 

In de beide vergunningen zijn identieke geluidvoorschriften opgenomen: 

"Geluid. 

9. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de inrichting (inclusief de 

veranderingen als genoemd in de aanvraag van 22 februari 2002) mag, ter plaatse van 

de immissiepunten zoals bedoeld in de revisievergunning van 18 augustus 1998, op 

een hoogte van 5 meter exclusief gevelreflectie, niet meer bedragen dan in onder

staande tabel is aangegeven: 

taeq ifiJ eJB(A) 

Immissieputl1 e1ag/avondlnacbl 

1. Voortstraat 27 39 

2. Steenakkerstraat 40 

3. Elzenweg 1 39 

4. Elzenweg2 39 

5 . Kasteel Heysterum 35 
.. 

Daarblj dlent de straf van 5 dB(A) vanwege hoorbare tonen achterwege te blijven. 
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10. Het toegestane LAeq in de immissiepunten zoals vermeld in het vorige voorsehrift dient 

met 5 dB(A) te worden verhoogd, indien de inriehting onder maximaal representatieve 

bedrijfssituatie in werking is. 

11. Het LAeq veroorzaakt door de inriehting onder maximaal representatieve bedrijfs

omstandigheden, mag in de navolgende eontrolepunten, zoals bedoeld in de revisie

vergunning van 18 augustus 1998, op een hoogte van 5 meter exelusief gevelref/eetie, 

niet meer bedragen dan: 

Laeq in dB(A) '-

Contro/epunt dag/avond/naeht 

6 54 

7 54 

8 61 

12. Pieken in het geluidsniveau, gemeten in de meterstand "fast", veroorzaakt door de 

inriehting mogen ter plaatse van woningen maximaal 70 dB(A) etmaalwaarde 

bedragen. 

13. Het transport van bio-olie mag uitsluitend plaatsvinden per sehip. " 

De rekenposities 1 tot en met 5 bij woningen zijn weergegeven in figuur 6.6.1 . 

Laagfrequent geluid 

Voor laagfrequent geluid zijn nog geen wettelijke grens- of richtwaarden van kracht. Wei is er 

met name de afgelopen 20 jaar door diverse instanties onderzoek verricht naar het optreden 

van hinder in relatie tot het optredende geluidniveau bij lage frequenties. 

In dit kader kunnen worden genoemd het VROM-onderzoek (1990), de Duitse norm 

DIN 45680 (1997) en de NSG-richtlijn LF-geluid (1999). 

Normstelling voor trillingen wordt hier niet behandeld omdat trillingen bij een normaal func

tionerende centrale niet aan de orde zijn. 
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3.2.11 Bodem 

V~~r vastlegging van de huidige bodemkwaliteit op het terrein van het Clauscentralecomplex 

is in een orianterend bodemonderzoek volgens het protocol voor gecombineerd bodem

onderzoek nuisituatie/BSB2 uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het gecombineerd 

bodemonderzoek nulsituatie/BSB kan worden geconcludeerd dat op het terrein van het 

Clauscentralecomplex geen verontreinigingen in de bodem voorkomen die een belemmering 

vormen voor het huidige gebruik van het terrein. 

De BSB heeft dan ook een verklaring afgegeven dat verder onderzoek tot 2012 niet vereist 

wordt. 

Een belangrijk onderdeel van het nationale bodembeleid is voorkomen dat nieuwe bodem

verontreinigingen ontstaan. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) heeft tot 

doel potentiale bodemverontreiniging bij vergunningplichtige activiteiten tegen te gaan. De 

NRB is daarmee ook van toepassing op de Clauscentrale (zie verder hoofdstuk 6). 

3.2.12 Ruimtelijke ordening en milieu 

Provinciaal Omgevingsplan Limburg 

Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is in juni 2001 vastgesteld door Provinciale 

Staten als streekplan, milieubeleidsplan, waterhuishoudingsplan, mobiliteitsplan en omvat 

tevens de fysieke elementen van het provinciaal economisch en welzijnsbeleid. Sindsdien 

zijn er een tiental POL-aanvullingen en herzieningen op onderdelen vastgesteld. 

Voor dit project relevante punten uit de POL zijn: 

- stimulans van zuinig gebruik van ruimte, water, grondstoffen en energie, hergebruik van 

afval en vergroting van het aandeel duurzame energie 

- afhankelijk van de schaal van het milieuprobleem wil Limburg een evenredige bijdrage 

leveren aan de nationale reductietaakstellingen v~~r de industriale emissies (inclusief de 

energiesector) van NOx, S02, NH3, VOS3 en fijn stof. V~~r NOx betekent dat een reductie 

van ongeveer 40% in 2010 ten opzichte van 2000. De reductiepercentages voor S02, 

NH3 en VOS in die periode bedragen bij benadering respectievelijk 60, 50 en 30. Dit 

betekent dat de emissieruimte van deze stoffen voor bedrijven zal afnemen. Dit zal door

werken in de vergunningen. Bij de geschetste aanpak gelden twee harde randvoorwaar-

2 

3 

Sadem sanering Sedrijfsterreinen 

Vluchtige organische staffen 
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den. De eerste betreft het regionaal MTR4-niveau. G.S. vinden het ontoelaatbaar dat de 

emissie van een bedrijf zou leiden tot overschrijding van het maximale hinderniveau of 

het maximaal toelaatbaar risiconiveau. De tweede randvoorwaarde betreft de maximale 

verslechtering van de milieukwaliteit op lokaal niveau. Om kwaliteitsverslechtering bij 

nieuwvestiging of uitbreiding van bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen, vinden G.S. 

het acceptabel dat de emissie van een bepaalde stof leidt tot een verhoging van maxi

maal 5% van de heersende concentratie op leefniveau op de locatie waar de invloed het 

grootst is, of leidt tot een immissieconcentratie van maximaal 5% van de MTR

concentratie. Dit laatste is van toepassing op stoffen waarvoor de achtergrondconcentra

tie tussen de richtwaarde of de streefwaarde ligt 

- G.S. staan ten aanzien van tuinbouw collectieve voorzieningen voor die duurzame, 

energiezuinige en grootschalige ontwikkeling van de glastuinbouw mogelijk maken 

- voor de provinciale objecten kan de provincie zelf geluidbeleid formuleren. Tot de provin

ciale objecten behoren de stiltegebieden, provinciale wegen en regionale bedrijventerrei

nen. De provinciale ambitie hierbij is dat de geluidsniveaus zodanig laag zijn dat in elk 

geval het aantal gehinderden niet toeneemt. G.S. streven naar een afname van het aan

tal gehinderden. Ernstige hinder mag niet meer voorkomen. 

De in het plan vermelde voornemens op het gebied van CO2 en NOx-reductie zijn inmiddels 

achterhaald te achten door de introductie van het emissiehandelssysteem voor be ide 

componenten en worden daarom hier niet vermeld. 

Bestemmingsplan 

In artikel 23 van het bestemmingsplan voor de Clauscentrale staat: "De op de bestemmings

kaart als elektriciteitscentrale aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van 

een elektriciteitsproduktiebedrijf". Op deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten 

behoeve van elektriciteitsproductie worden gebouwd of bouwwerken die qua aard en 

bestemming daarbij passen. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen 

''voorzover het betreft gebruik dat de verwerkelijking van de bestemming niet in wezenlijke 

mate aantast". 

4 Maximaal Toelaatbaar Risico 
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4 DE HUIDIGE CLAUSCENTRALE MET AUTONOME ONTWIKKE
LING 

4.1 De opzet van het hoofdstuk 

In dit hoofdstuk worden de huidige technische installaties van Clauscentrale beschreven. De 

voorgenomen activiteit - de geplande upgrade van eenheid B tot eenheid C - en de 

alternatieven staan in hoofdstuk 5. 

De milieugevolgen in de huidige en de toekomstige situatie en van de alternatieven, worden 

beschreven in de hoofdstukken 6 en 7. Tabel 4.1.1 geeft een overzicht van de beschrijving van 

de huidige activiteit, de voorgenomen activiteit en alternatieven. 

TabeI4.1.1 Overzicht van de beschrijving van de huidige activiteit, voorgenomen activiteit 

en de alternatieven 

alternatieven omschrijving paragraaf 

bestaande situatie huidige Clauscentrale 4.2 

voorgenomen upgrade eenheid B tot eenheid C 5.1 
activiteit 

emissies 5.2 

nulalternatief voortzetting van het huidige gebruik c.q. het thans 5.3.2 
vergunde gebruik van de Clauscentrale 

uitvoerings- als (hoofd)alternatieven worden mede met het oog op de 

alternatieven richtlijnen behandeld: 

alternatieven capaciteitsuitbreiding 5.3.3 
alternatief vergassing 5.3.4 
CO2-vermindering (inc!. bio-energie) 5.3.5 
interne energieoptimalisatie 5.3.6 
externe energieoptimalisatie 5.3.7 
geluidarme uitvoering 5.3.8 
verdere NOx-beperking 5.3.9 
grotere schoorsteenhoogte 5.3.10 

meest combinatie van de meest milieuvriendelijke 5.3.11 
milieuvriendelijke uitvoeringsalternatieven 

alternatief 
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4.2 De huidige Clau5centrale 

De beschrijving van de huidige Clauscentrale in de onderhavige paragraaf is relatief beknopt 

gehouden omdat het dat deel van de installaties beschrijft dat nagenoeg niet verandert. 

De situering van de Clauscentrale te Maasbracht is weergegeven in figuur 4.2.1. 

Figuur 4.2.1 Situering van de Clauscentrale (in cirkel) en studiegebied (vierkant circa 

2,5 km rondom de centrale) 
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Op de locatie zijn voor het opwekken van elektriciteit momenteel twee eenheden in bedrijf; 

Clauscentrale A (CC-A) en Clauscentrale B (CC-B) met een hulpketel. Een plattegrondschets 

van de huidige situatie geeft figuur 4.2.2. 

. 1 

I 

Figuur 4.2.2 Plattegrond huidige situatie Clauscentrale. De eenheden A en B, de koel

torens (K) en de olietanks (0) zijn gemarkeerd 

Eenheid A heeft zojuist een revisie ondergaan om de levensduur te verlengen. Begin jaren 

90 is de centrale omgebouwd om start-stopbedrijf te kunnen voeren. De eenheden voerden 

sinds 2004 "parkeerbedrijf" waarbij zij 's nachts niet meer uit bedrijf worden genomen maar in 

deellast blijven draaien. Dit verlengt de restlevensduur van de eenheden. 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
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Hoofdbrandstof van deze eenheden is aardgas en als secundaire brandstoffen worden 

zware stookolie en bio-olie verstookt. De warmtevoorziening op de locatie wordt verzorgd 

door een gasgestookte hulpketel, die ook op huisbrandolie kan werken. 

Een overzicht van deze gas- en oliegestookte installaties met bijbehorende technische 

gegevens is opgenomen in tabel 4.2.1. 

TabeI4.2.1 Huidige gas- en oliegestookte installaties op het Clauscentralecomplex 

eenheid warmte netto elek- type inbedrijf- primaire secunda ire 

vermogen trisch name brandstof brandstof 

(MWth) vermogen 

(MWe) 

CC-A 1732 640 conventioneel 16 januari aardgas bio-/zware olie 

1977 

CC-B 1732 640 conventioneel 19 april aardgas bio-/zware olie 

1978 

hulpketel 35 n.v.t. conventioneel aardgas HBO (huisbrand-

olie) 

De eenheden A en B kunnen volledig op aardgas, volledig op bio-olie en in combinatie van 

beiden worden ingezet. Zware stookolie kan worden ingezet voor maximaal 300 MWth en 

maximaal 30% van de brandstofinput. Binnen de vergunde emissievrachten is de inzet van 

bovengenoemde brandstoffen in aile mogelijke combinaties mogelijk totdat de jaarvracht is 

bereikt. 

Ter onderbouwing van de te verwachten emissies van eenheid A zijn berekeningen uit

gevoerd met een aantal verwachtingsscenario's voor wat betreft inzet van brandstoffen en 

emissiefactoren. De resultaten voor de van deze berekeningen zijn weergegeven in 

tabel 4.2.2. Deze tabel geeft de te verwachten range waarbinnen emissies (over de relevante 

bedrijfssituaties) zullen vallen. Daarnaast geeft de tabel de huidige vergunde emissies en de 

emissies over 2004 weer. De uitgangspunten voor de verwachtingsscenario's zijn weer

gegeven in tabel 4.2.3 en worden in de tekst volgend op tabel 4.2.2. toegelicht. 
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TabeI4.2.2 Emissies eenheid A: thans vergund, jaar 2004 en bij inzet volgens inzet

scenario's (2009 en verder) 

Claus eenheid A thans ver- 2004 2009 

gunde 

situatie 
verwachte range op 

basis van berekeningen 

met verwachtings-

scenario's 

emissies (jaarvrachten) 

CO2 (kton/a) 981 913 - 1373 

NOx (ton/a) 3865 1115 1210 -2050 

802 (ton/a) 1543 152 874 -1526 

stof (ton/a) 108 31 68-108* 

specifieke emissies (per kWh) 

CO2 (kg/kWh) 0,48 0,47 

NOx (g/kWh) 0,55 0,61 - 0,70 

802 (g/kWh) 0,07 0,44 - 0,52 

stof (g/kWh) 0,02 0,03 - 0,04 

* in de berekeningen worden enigszins hogere waarden gevonden. Voor de hoogste 

vermelde waarden wordt vergunning aangevraagd 

Verwachtingsscenario's 

De toekomstige inzetscenario's van eenheid A zijn gebaseerd op verwachtingen van de 

elektriciteitsvraag, het aandeel van Essent in die vraag en hoe daar binnen het Essent-park 

op bedrijfseconomisch verantwoorde manier op kan worden ingespeeld. Daarbij speelt de rol 

van eenheid A als middenlast en piekeenheid nadrukkelijk een rol. 

Om de capaciteit van het gascontract voor de eenheid binnen redelijke grenzen te houden, is 

inzet van andere brandstoffen dan gas bedrijfseconomisch zeer gewenst. Hiervoor komen 

stookolie en bio-olie in aanmerking. Over de afgelopen jaren is de inzet van olie rond 50% 

geweest. Het grootste deel daarvan was bio-olie. Essent blijft ter wille van duurzame opwek

king streven naar een maximale inzet van duurzame bio-olie. V~~r de komende jaren is als 

ontwikkeling enige groei van de inzet van olie mogelijk. 
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Basisgegevens 

De basisgegevens van eenheid A (en huidige eenheid B) die aan de berekeningen met inzet 

scenario's ten grondslag liggen staan in tabel 4.2.3. De tabel start met een aantal technische 

kenmerken en uitgangspunten van de centrales en geeft vervolgens gegevens over de 

gebruikte brandstoffen en de bijbehorende emissiefactoren. 

TabeI4.2.3 Gehanteerde basisgegevens eenheden A (en B) per eenheid 

Claus eenheid A vergunde 2004 2009 

situatie verwachte range 

thermisch vermogen (input, MW th) 1730 1730 1730 

vermogen (MWe) 640 640 640 

netto rendement (%) 37 37 37 

productie (vollasturen per jaar) 3193 3100 - 4600 

bedrijfsuren 7500 7500 - 8760 

elektriciteitsproductie (GWh) 2044 1984 - 2944 

brandstofverbruik 

aardgas (min m"/jaar) 465 367 - 570 

aardgas (T J/jaar) 17235 1 3 604 - 21 1 44 

zware stookolie (kton/jaar) 9 49 - 61 

zware stookolie (T J/jaar) 353 2000 - 2500 

bio-olie (kton/jaar) 800 56 101 - 137 

bio-olie (T J/jaar) 2.065 3700 - 5000 

totale brandstofinzet (T J/jaar) 19653 19 304 - 2 8644 

verdeling vollasturen 

aardgas 2768 2185 - 3396 

zware stookolie 57 321 - 401 

bio-olie 332 594 - 803 

brandstofgegevens 

aardgas 

stookwaarde (MJ/m") 37,1 37,1 

emissiefactoren: CO2 (kg/GJ) 56,1 

NOx (mg/m", 3% O2) 350 150 - 190 

NOx (g/GJ) 98 42 - 53 

802 (mg/m", 3% O2) a 
802 (g/GJ) 0 

stof (mg/m") 0 

stof (g/GJ) 

rookgashoeveelheid (m"/s, 3% O2, bij vollast) 484 
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Claus eenheid A vergunde 2004 2009 

situatie verwachte range 

zware stookolie 

stookwaarde (MJ/kg) 40,9 40,9 

emissiefactoren: CO2 (kg/GJ) 77,4 

NOx (mg/m", 3% O2) 700 400 - 450 

NOx (g/GJ) 196 112 - 126 

802 (mg/m", 3% O2) 1700 1450 -1700 

802 (g/GJ) 476 406 - 476 

stof (mg/m", 3% O2) 10 - 45 

stof (g/GJ) 3 - 13 

rookgashoeveelheid (m"/s, 3% O2 , bij vollast) 484 

bio-olie 

stookwaarde (MJ/kg) 36,6 36,6 

emissiefactoren: CO2 (kg/GJ) 0 

NOx (mg/m", 3% O2) 540 400 - 450 

NOx (g/GJ) 151 112 - 126 

802 (mg/m", 3% O2) 240 60 - 240 

802 (g/GJ) 67 17 - 67 

stof (mg/m", 3% O2) 60 60 

stof (g/GJ) 17 17 

rookgashoeveelheid (m"/s, 3% O2, bij vollast) 484 

rookgastemperatuur 115 Uc 115 UC 115 "c 

schoorsteen 

hoogte (m) 152 152 152 

diameter (m) 6,2 6,2 6,2 

Emissiefactoren 

Ais verwachtingswaarde voor de emissies wordt gerekend met de waarden zoals in de 

laatste jaren gemeten bij eenheid A. Ze zijn ontleend aan de milieujaarverslagen over 2004 

en 2005. Vanwege revisiewerkzaamheden is eenheid A in 2004 overigens vijf weken en 

eenheid B acht weken uit bedrijf geweest. 

In de vergunningaanvraag worden de daggemiddelde specifieke emissies (mg/m3 of g/GJ) 

conform de huidige vergunning aangevraagd. Jaargemiddeld worden lagere waarden dan de 

daggemiddelden verwacht. Omdat het effect van de in 2005 in eenheid A ge"installeerde 

betere 10w-NOx-branders niet bekend is, is daarmee nog niet gerekend. Eerst na de nodige 
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bedrijfservaring kan met een grote mate van betrouwbaarheid het effect daarvan vastgesteld 

worden. Daarom wordt van deze voorzichtige waarden uitgegaan. 

Door beperking van het aantal bedrijfsuren, de belasting en bewaking van de brandstof

kwaliteit kan de aangevraagde emissievracht voor NOx globaal tot de helft van de thans ver

gunde hoeveelheden beperkt blijven, te weten 2050 ton per jaar. Hierbij speelt ook een rol 

dat installatie van een SeR om binnen de BREF-ranges te blijven niet kosteneffectief blijkt. 

De aangevraagde emissievrachten voor S02 en stof blijven voor eenheid A gelijk aan de 

thans vergunde vrachten voor die eenheid. 

Handhaving emissieconcentraties 

De stof- en zwaveldioxide-emissies worden beperkt door de brandstofsamenstelling. Ter 

beperking van de stofuitstoot geldt voor het asgehalte van de bio-olie en de stookolie een 

maximale concentratie van 0,06 mg/kg van de te verstoken olie. V~~r het zwavelgehalte is 

het acceptatiecriterium 0,05 gew.% S voor de bio-olie en conform de wettelijke eisen (zie het 

Besluit zwavelgehalte brandstoffen) 1 % S voor de stookolie. Op deze waarden zijn de aan

gevraagde emissieconcentraties afgestemd. 

4.2.1 De brandstoffen 

In de huidige centrale worden als brandstoffen aardgas, huisbrandolie, zware stookolie en 

bio-olie verstookt. 

Aardgas 

Aardgas wordt aangevoerd via het landelijke gastransportnet van Gasunie Transport 

Services en wordt aangeleverd op twee aardgasontvangststations. In deze ontvangststations 

wordt de aardgasdruk in de transportleiding van circa 55-60 bar omlaag gebracht naar de 

werkdruk van 8 bar voor de hoofdketels. Het aardgas wordt verwarmd ter voorkoming van in

en uitwendige bevriezing van de gasleidingen en appendages. De aardgasontvangststations 

leveren aardgas met elk een druk van 8 bar via drie straten van 120 000 rna 3/uur aan de 

ketels van de eenheden. 

De samenstelling van het aardgas staat beschreven in paragraaf 5.1 .4. 
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Zware stookolie 

Binnen de vergunde emissievrachten is de inzet van stookolie mogelijk tot maximaal 30% 

van de brandstofinzet mits het thermische vermogen van de stookolie-inzet niet meer 

bedraagt dan 300 MW th • 

Huisbrandolie 

In de hulpketel kan naast aardgas ook huisbrandolie worden ingezet. De noodstroom

aggregaten draaien eveneens op huisbrandolie. Ten gevolge van de geringe inzet zijn de 

milieugevolgen van de inzet van huisbrandolie eveneens gering. 

Bio-olie 

Sinds enkele jaren wordt ter vermindering van fossiel-C02-emissies ook bio-olie ingezet. De 

hoeveelheid te verstoken bio-olie is in de vergunning gelimiteerd op 1600 kton per jaar voor 

de hele centrale. Het gaat om stoffen die voorkomen op de zogenaamde witte lijst van 

Infomi/' De samenstellingsgegevens staan in tabel 4.2.4. Ter vergelijking zijn tevens de 

eigenschappen van aardgas en zware stookolie opgenomen. 

Logistiek olien 

Ten behoeve van de aanvoer van olie over water zijn in de haven van de Clauscentrale aan 

de rivier de Maas drie lossteigers gelegen, waaraan door middel van een vaste losarm de 

olieschepen kunnen worden gelost en geladen. Het lossen en laden van vloeibare stoffen 

geschiedt conform Publicatieblad nummer 129 van de Arbeidsinspectie. Om te voorkomen 

dat gemorste olie via de haven naar de Maas stroomt, wordt gedurende het lossen en laden 

een luchtbellenscherm in bedrijf genomen en als extra veiligheid een olieboom over de volle 

breedte van de haven aangebracht. Het lossen en laden van olieschepen gebeurt volgens 

een instructie. 

Via een door stoom verwarmd bovengronds transportleidingnet kan de olie naar de opslag

tanks worden gepompt. De olie wordt opgeslagen in drie opslagtanks, elk met een inhoud 

van 60000 m3 (gelegen aan de noordzijde van het terrein). De opslagtanks zijn in omwalde 

tankputten geplaatst die de inhoud van een tank + 10% kan bevatten. De opslagtanks zijn 

voorzien van ontluchtingen op het tankdak en van een peilschaal aan de tankwand. Daar de 

zware stookolie om te verpompen een temperatuur van circa 50 DC moet hebben, wordt deze 

door middel van stoombundels op temperatuur gebracht en gehouden. 
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TabeI4.2.4 Samenstellingsgegevens brandstoffen 

aardgas zware raapolie palmolie specificatie Essent 

(hoogcal.) stookolie vetzuren stearine sojaolie stearine vetzuren 

stookwaarde GJ/ton 37,1 41,5 37,2 37 36,90 37,00 37,00 > 35 > 35 

water % 0 <0,5 0,01 0,27 0,40 0,15 0,10 < D,S < 0,5 

sediment % 0 <0,5 <0,01 0,01 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

dichtheid kg/dm<i 0,82 0,99 0,92 0,8957 0,86 0,88 0,92 < 0,996 < 0,996 

vlampunt (pm) °C - 90 -140 163 >121 > 121 > 121 > 100 >66 > 66 

stolpunt °C - <40 n.a. 22,5 43,50 33,60 <10 < 50 < 50 

soortelijke J/kg/oC - 1,22 1,19 1,2 

warmte 

C % 58,11 86,8 77,7 77,1 > 6,0 

H % 18,83 12 12 13,1 12,0 

N % 21,52 <1 <0,01 <0,1 < 0,1 

CI % - 0,01 0,03 0,15 0,10 0,10 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

F mg/kg - <10 55 50,00 50,00 <50 < 50 

Na mg/kg - <100 <10 <50 < 50 < 100 <50 < 50 <50 

Hg mg/kg < 0,013 <1 <0,05 <0,02 < 0,05 < 0,05 < 0,05 <0,05 < 0,05 

V mg/kg - <180 <2 <1 < 1 < 1 < 1 < 50 < 50 

S mg/kg - < 10 000 4 <3 <10 

(1%) 

Ni mg/kg - < 120 <1 <1 < 1 <1 < 1 < 50 < 50 

AI mg/kg - < 75 - - < 1 
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aardgas zware raapolie palmolie specificatie Essent 
I 

(hoogcal.) stookolie vetzuren stearine sojaolie stearine vetzuren I 

Fe mg/kg - < 150 - - <10 I 

Mg mg/kg - <75 - - <10 

asgehalte % 0 <0,1 <0,01 <0,02 < 0,01 

Asfalteen mg/kg - < 90 000 <50 <50 < 50 

carbon residu 0/0 0 <17 0,4 <0,1 < 0,5 

(micro) 

Zn mg/kg 1,0 1,0 <10 

Pb mg/kg <1,0 1,0 < 1 

Cu mg/kg 2,0 2,5 <10 

Cr mg/kg 0,6 1,5 <10 

Ba mg/kg 0,2 0,2 <1 

Mn mg/kg 0,9 1,1 <10 
-



" 
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Voor de duurzaamheidsaspecten van biobrandstoffen wordt verwezen naar paragraaf 3.2. 

Ten einde een goede bedrijfsvoering te garanderen en de emissies naar de omgeving te 

beperken zijn acceptatiecriteria aan de bio-olie gesteld. Deze zijn weergegeven in 

tabel 4.2.5. 

Tabel 4.2.5 Acceptatiecriteria voor bio-olie en -vetten 

acceptatie-
component eenheid criterium 

stookwaarde (netto cal. val.) MJ/kg > 35 

viscositeit 
mm~/s 

>10 
50°C 

dichtheid kg/I 15 °C < 0,996 

vlampunt (Flashpoint) °C > 66 

stolpunt (solidification point) °C < 50 

as gew.% < 0,06 

water (destillatie) vol.% < 0,5 

Conradson carbon residu gew.% <2 

Total Acid Numbers (TAN) mgKOH/g <15 

Strong Acid Numbers (SAN) mgKOH/g 

pH (1:1 aqueous extract) 4,0 < pH < 7,0 

zwavel S gew.% < 0,05 

stikstof N gew.% < 0,06 

natrium Na mg/kg <50 

vanadium V mg/kg < 50 

nikkel Ni mg/kg < 50 

chloride CI gew.% < 0,1 

fluoride F mg/kg < 50 

kwik Hg mg/kg < 0,05 

Voor de acceptatieprocedure van bio-brandstoffen wordt verwezen naar bijlage A. 
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4.2.2 De ketelinstallatie 

Figuur 4.2.3 geeft het principeschema van een gasgestookte centrale zoals de Claus

centrale. 

Schoorsteen 

o 
'Aardgas 

Figuur 4.2.3 Vereenvoudigd schema van een conventionele gasgestookte centrale 

LEGENDA: 1 aardgasontvangststation; 2 ketelinstallatie; 3 stoomturbine; 

4 elektriciteitsgenerator; 5 condensor; 6 koelwaterinname en lozing; 7 koel

toren 

In de ketel worden de brandstoffen verstookt. De warmte die hierdoor vrijkomt, verwarmt het 

water in de ketelpijpen. Dit water gaat over in stoom, die na verdere verhitting bij het verlaten 

van de ketel een temperatuur heeft van ± 540°C en een druk van 258 bar. De afvoer van de 

bij de verbranding vrijkomende rookgassen verloopt via de schoorsteen naar de atmosfeer. 

De stoom wordt door hogedruk-stoomleidingen naar de stoomturbines geleid. De turbines 

bestaan uit een hogedruk-, middendruk- en een lagedrukgedeelte op een gekoppelde as. De 

stoom, afkomstig van de ketel, komt via regelkleppen in de stoomturbines, waardoor de 

turbine-as, met daaraan gekoppeld de generator-as, gaat roteren. Bij het passeren van de 

rijen schoepen in de turbine daalt de stoom in druk en temperatuur. Bovendien wordt op 

diverse plaatsen van hogedruk-, middendruk- en lagedruk-turbine stoom afgetapt om het 

voedingwater voor te warmen en de turbine van de voedingwaterpomp aan te drijven. 
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Via de laatste schoepenrij van de lagedruk-turbines wordt de stoom in drie condensors 

geleid, die onder de turbine staan opgesteld. In de condensor heerst een vacuum van 

96-98% en de temperatuur is daar 20-30 ac. De condensor is een groot vat waarin tussen 

twee platen duizenden pijpen zijn aangebracht. Door deze pijpen wordt via koelwaterpompen 

koud rivierwater gepompt. De stoom condenseert op de pijpen tot water. Oit gecondenseerde 

water (condensaat) wordt met behulp van de condensaatpompen uit de condensor via 

lagedrukvoorwarmers naar het voedingswaterreservoir gepompt en via voedingspompen 

door hogedrukvoorwarmers als ketelvoedingswater weer naar de ketel gebracht. Zo is de 

stoom-/waterkringloop een gesloten systeem. 

De generator, die rechtstreeks met de turbine is gekoppeld, levert een wissel spanning van 

21 000 Volt (V) bij een frequentie van 50 Hz. Via een transformator wordt de spanning tot 

150 000 V bij CCB en 380 000 V bij CCA opgevoerd, waarna de stroom via hoogspannings

lijnen op het landelijke net wordt geplaatst. 

De bediening, bewaking en beveiliging van de ketel- en turbine-installaties vindt plaats in 

centrale wachten A en B. De inzet van de eenheden wordt door Essent centraal bepaald. 

4.2.3 Het watersysteem 

Hieronder wordt het huidige watersysteem beschreven. Het watersysteem kan in hoofdlijn 

worden onderverdeeld in de volgende (sub)systemen: 

- koelwater 

- proceswater 

- afvalwaterstromen. 

4.2.3.1 Koelwater 

Hoofdkoelwatersysteem 

De Clauscentrale gebruikt koelwater om de stoom afkomstig van de lagedruk-turbines te 

condenseren in de hoofdcondensor. Het koelwater wordt zoveel mogelijk in de vorm van 

(koud) oppervlaktewater onttrokken aan de rivier de Maas en na gebruik weer geloosd op de 

Maas (rivierbedrijf). Ter voorkoming van het overschrijden van bepaalde lozingsnormen kan 

worden overgeschakeld op koeltorenbedrijf. Ten tijde van lage Maaswater-temperaturen kan 

recirculatie worden toegepast. 
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Dit hoofdkoelwatersysteem bestaat uit de volgende onderdelen: 

- koelwaterfilters (grofrooster en bandfilter) 

- hoofdkoelwaterpompen 

- koelwaterinlaat- en uitlaatkanaal 

- hoofdcondensor 

- koeltoren 

- recirculatiekanaal. 
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Aile hoofdkoelwatersystemen maken gebruik van de volgende waterbehandelingsinstallaties: 

- chloorbleekloogdosering 

- ferrosulfaatdosering. 

Rivierbedrijf 

Het koelwater wordt via het inlaatkanaal, grofvuilroosters (onder meer ter voorkoming van 

het inzuigen van vis) en roterende fijnfilters onttrokken uit de rivier de Maas op een diepte 

van circa 6 m. De be ide hoofdkoelwaterpompen verpompen samen 90 000 m3/h koelwater 

naar de condensor. Van de uitlaat van de condensor gaat het verwarmde koelwater via het 

uitlaatkanaal en uitlaatschuiven naar de rivier de Maas (benedenstrooms van het inlaatpunt) 

of via het recirculatiekanaal terug naar de inlaat van de koelwaterpompen. 

Tijdens rivierbedrijf (zonder koeltoren) zijn de eisen ten aanzien van de opwarming van het 

koelwater gesteld in de vigerende Wvo-vergunning. De gestelde normen zijn: 

1 temperatuur van het geloosde water maximaal 30°C 

2 temperatuurverhoging rivier maximaal 3 °C 

3 temperatuurstijging condensor: gerelateerd aan de achtergrondtemperatuur conform 

figuur 4.2.4. 
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-ll- Temperatuur uittrede condensor 

Figuur 4.2.4 Relatie tussen toegestane temperatuurstijging over de condensor en de 

temperatuur van het ingenomen rivierwater 

Om te kunnen vaststellen of wordt voldaan aan de eisen, is de volgende informatie nood

zakelijk: 

- debiet van de Maas 

temperatuur van het koelwater bij de in- en uitlaat van de condensor 

totale belasting van de beide eenheden. 

Koeltorenbedrijf 

In perioden waarin de rivier de Maas weinig water afvoert en niet kan worden voldaan aan de 

voornoemde eisen, wordt het opgewarmde koelwater van de eenheden door middel van het 

sluiten van de uitlaatschuiven naar de koeltorens verpompt. Het in de koeltoren afgekoelde 

water stroomt via een apart kanaal terug naar de inlaat van de hoofdkoelwaterpompen 

(gesloten circuit) . 

In de koeltoren (hoogte 119 m, doorsnede 98 m) wordt het water met sproeiers fijn verdeeld 

over een platenpakket, zodat een groot contactoppervlak tussen waterdruppeltjes en lucht 

ontstaat. 
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Warmteoverdracht vindt op twee manieren plaats: 

- door het temperatuurverschil tussen water en lucht (circa 30% van de warmteoverdracht) 

- door verdamping van een deel van het koelwater. Hierdoor verdampt 1 a 1,5% van het 

koelwater en wordt de resterende 70% van de warmte onttrokken. 

Om de aangroei van algen en mosselen te bestrijden wordt gebruik gemaakt van de 

dosering van chloorbleekloog in het hoofdkoelwatersysteem. 

Het doseren van chloorbleekloog aan het koelwater gebeurt zo spaarzaam mogelijk, dat wi! 

zeggen niet meer en niet vaker dan voor de bedrijfsvoering van de centrale noodzakelijk is. 

Dit is seizoensafhankelijk. Met behulp van een plunjerpomp, wordt de dose ring op de 

maximale concentratie van 0,5 mg/I actief chloor afgesteld. 

De condensorpijpen worden continu gereinigd door sponsrubberen ballen door de con

densorpijpen te persen: het zogenaamde Taproggesysteem. Dit dient om slijmvorming op de 

pijpen te voorkomen, die de warmteoverdracht en daarmee het rendement verslechtert. 

Circa twee maal per jaar worden de condensorpijpen mechanisch gereinigd (geschuurd) met 

behulp van carborundumkogels (balletjes voorzien van een schuurmiddel). Deze procedure 

wordt eveneens toegepast als de warmteoverdracht via de condensor is verslechterd. Door 

het toepassen van carborundumkogels wordt er koper op de rivier geloosd en ontstaat er 

slijtage van de condensorpijpen. Om deze reden wordt dit proces zo min mogelijk toegepast. 

Ferrosulfaat (= ijzersulfaat) oplossing (17%) wordt aan het hoofdkoelwater gedoseerd voor 

het aanbrengen en in stand houden van een beschermend ijzerlaagje, aan de koelwaterzijde 

van de koperen condensorpijpen van de eenheden, om corrosie van de condensorpijpen te 

verminderen en het oplossen van koper in het koelwater te voorkomen. 

Vanuit een stalen opslagtank wordt ferrosulfaat naar de doseerpunten van beide productie

eenheden verpompt. De hoeveelheid ijzersulfaat die wordt gedoseerd veroorzaakt een ver

hoging van het ijzergehalte in het geloosde koelwater ten opzichte van het ingenomen koel

water van maximaal 1 mg/l. 

Naast het hoofdkoelwatersysteem zijn er: 

- hulpkoelwatersystemen die onder andere de smeeroliesystemen van de turbine en de 

hulpturbine koelen 

- interkoelsysteem voor kleinere installaties, dat wordt gekoeld met het water van het hulp

koelwatersysteem. 
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4.2.3.2 Afvalwaterstromen en emissies naar water 

De afvalwaterstromen bestaan uit: 

- bedrijfsafvalwater bestaande uit spoelwater van de demistraten en de condensaat

reinigingsinstallatie 

- hemelwater, dat via een gescheiden rioleringsstelsel naar de Maas afgevoerd wordt 

- huishoudelijk afvalwater dat via een riolering en olie-/vetafscheiders is aangesloten op 

het gemeentelijk rioleringstelsel 

- spuiwater van de ketels en turbineontwateringen. 

TabeI4.2.6 geeft het overzicht van te lozen koel- en afvalwaterstromen. 

TabeI4.2.6 Gegevens koelwater en afvalwater 

koelwater 

Maaswater-innamen rivierbedrijf koeltorenbedrijf 

max. per eenheid 90 000 m"/h 25 m"/sec 2,3 m"/sec 

max. Clauscentrale totaal 180 000 m"/h 50 m"/sec 4,6 m"/sec 

koelwaterlozingen rivierbedrijf koeltorenbedrijf 

max. per eenheid 90 000 m" /h 25 m"/sec 2,0 m"/sec 

max. Clauscentrale totaal 180 000 m"/h 50 m"/sec 4,0 m"/sec 

warmtelozing op de rivier rivierbedrijf koeltorenbedrijf 

max. per eenheid 3000 GJ/h 0,84 GJ/sec 210,6 GJ/h 58,5 MJ/sec 

max. Clauscentrale totaal 6000 GJ/h 1,67 GJ/sec 421 ,2 GJ/h 117 MJ/sec 

bedrijfsafvalwater (cijfers 2005) 

overige lozingen hoeveelheid 

afvalwater neutralisatiebassins 47798 m"/jaar 

spoelwater ontijzeringsfilters 71 829 m"/jaar 

spuiwater: 

- ketelwater CCA & B 156776 m3/jaar 

- lagerwater CCA & B 
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In 2004 is een Wm-vergunning aangevraagd voor lozing van het effluent uit het neutralisatie

bassin, voor zover afkomstig is van de condensaatreiniging, op het gemeenteriool. Deze 

vergunning is verleend. 

Voor de toetsing aan de BREF koelwater wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

4.2.4 Facilitaire voorzieningen 

Om de productie van de eenheden mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de 

volgende, centrale voorzieningen: 

- bedrijfskantoren 

- (diensten)gebouwen, laboratorium, werkplaatsen en demi-installaties 

- terreinbegrenzing 

- haven. 

De v~~r de bedrijfsvoering benodigde zware stookolie en bio-olie worden met binnen

vaartschepen vanuit onder andere Rotterdam naar de Clauscentrale, naar de binnen

haven, gevoerd. Deze haven met een oppervlak van circa 17 ha en een gemiddelde 

diepte van ongeveer 11 m, ligt aan de oostzijde van het terrein van de Clauscentrale. 

- elektriciteitstransportsysteem 

De Clauscentrale is primair bestemd voor de productie van elektriciteit. Om de elektriciteit 

ook te kunnen leveren aan het openbare net wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid 

transportsysteem 

- opslag gevaarlijke stoffen 

Opslag van gevaarlijke stoffen vindt deels plaats in tanks, deels in emballage zoals 

opslagvaten en flessen. De opslagen in tanks voldoen aan de NRB. De opslagen in 

emballage zijn conform PGS-15. Bij de opslagtanks voor gevaarlijke stoffen wordt de 

belasting van het milieu voor wat betreft de bodem voorkomen, doordat aile tanks 

geplaatst zijn boven of in opvangbakken die de inhoud van de desbetreffende tanks 

kunnen bevatten. De belasting van het milieu naar de lucht wordt bij de ammoniak

(gebruikt voor conditionering) en zoutzuur-opslagtanks geminimaliseerd door middel van 

gassloten op de grote tanks. Bij de andere gevaarlijke stoffen die opgeslagen zijn in de 

opslagtanks is de kans dat zich gevaarlijke gasvormige stoffen uit de tanks vrijmaken 

praktisch nihil 
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opslag lichte olie 

Lichte olie (huisbrandolie) wordt opgeslagen in een bovengrondse tank met een capaci

teit van 1000 m3
. Deze olie kan als secundaire brandstof worden gebruikt voor de hulp

ketel en noodstroomaggregaten. De noodstroomaggregaten zijn voorzien van een eigen 

opslagtank. Voor de lostijden van zware stookolie en bio-olie per schip wordt de volgende 

bedrijfstijd aangehouden: maandag tot en met zaterdag van 6:00 tot 22:00, 52 weken per 

jaar 

- afvalstoffen 

Aile activiteiten op het Clauscentralecomplex zijn erop gericht om het ontstaan van 

afvalstoffen zo goed mogelijk trachten te voorkomen, dan wei zoveel mogelijk trachten te 

beperken. De afvalstoffen die ontstaan zijn het gevolg van nevenactiviteiten; dit zijn 

voornamelijk onderhoudswerkzaamheden. Zij bestaan onder andere uit metaalafval, 

papier, glas, verfresten, spuitbussen, TL-buizen, oplosmiddelen, visafval, afgewerkte olie, 

composteerbaar en bedrijfsafval. Daarnaast ontstaat er zogenaamd huishoudelijk 

(bedrijfs) afval ook wei KWD (Kantoor Winkel Oiensten)-afval genoemd. Zie ook 

paragraaf 3.3 van de vergunningaanvraag. 

4.2.5 Emissiebeperkende maatregelen 

Lucht 

Omdat aardgas een schone brandstof is, zijn geen speciale reinigingsinstallaties aanwezig 

voor behandeling van de rookgassen. Bij eenheid A zijn tijdens de laatste revisie in 2005 

verbeterde 10w-NOx-branders ge"installeerd om de NOx-emissies te verminderen. Verder 

wordt voor de NOx-beperking rookgasrecirculatie toegepast. 

Geluid 

Bij de centrale zijn normale geluidbeperkende maatregelen getroffen om geluid op de 

arbeidsplaats en in de omgeving binnen de gestelde limieten te houden. Oit is in lijn met de 

BREF LCP. Zo zijn onder andere grote ventilatoren (verbrandingsluchtventilatoren en rook

gasventilatoren) voorzien van geluiddempers en zijn grote installaties (zoals de ketels van 

beide eenheden A en B) in een gebouw geplaatst. Belangrijke geluidbronnen zoals de 

stoomturbines van de beide eenheden, de be ide generatoren en ketelvoedingpompen zijn 

binnen gesitueerd en tevens in een omkasting geplaatst. 

Begin jaren 90 is een omvangrijk onderzoek uitgevoerd in het kader van lawaai op de 

arbeidsplaats. Op basis van dit onderzoek zijn tal van geluidreducerende maatregelen 

getroffen welke ook van invloed zijn op de geluidemissie naar de (woon)omgeving. 
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Water 

De belangrijkste lozingen zijn die van koelwater en van de demi-waterinstallatie. De 

thermische lozing van koelwater wordt gedurende die perioden dat het nodig is beperkt door 

koeltorens. Door een strikt lozingsregiem voor chlorering toe te passen en natuurlijke afbraak 

in het uitlaatkanaal, wordt de lozing van actief chloor in het oppervlaktewater van de Maas 

geminimaliseerd. In paragraaf 5.2.3 wordt kwantitatieve informatie over deze lozingen 

gegeven. Het water van de demHnstallatie wordt geneutraliseerd voordat het wordt geloosd. 

4.2.6 Voorzieningen voor na de levensduur van eenheid A 

De verwachte technische restlevensduur van eenheid A bedraagt zonder verdere levensduur 

verlengende maatregelen circa 10 jaar. Bij het ontmantelen wordt het sloopmateriaal, dat 

hoofdzakelijk zal bestaan uit staal, metselwerk en beton, door erkende afvalverwerkings

bedrijven afgevoerd. Het materiaal zal grotendeels hergebruikt worden. 
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5 VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

5.1 Voorgenomen activiteit 

5.1.1 Achtergrond 

Met de voorgenomen upgrade van eenheid B tot eenheid C (een Stoom en Gas turbine 

(STEG)-installatie) zal het opgestelde vermogen van die eenheid oplopen van 640 MWe 

naar circa 1200 MWe. Met een vermogen van 1200 MW kan meer dan 6% van de jaarlijkse 

Nederlandse behoefte aan elektriciteit worden geproduceerd. De STEG-technologie is Best 

Beschikbare techniek (BBT) in de zin van IPPC voor gasgestookte eenheden. De uitgebreide 

toetsing aan de BREF voor grote stookinstallaties staat in paragraaf 5.1 .12. 

In het geval de upgrading van eenheid B onverhoopt niet door zou gaan, zal zij conform 

eenheid A worden gerenoveerd en aangepast aan eisen uit de IPPC-richtlijnen. 

V~~r de nieuwe eenheid wordt gebruik gemaakt van de basisvoorzieningen zoals aanwezig 

op de Clauscentrale. Het gaat om brandstofaanvoer, koelwatervoorziening, elektriciteits

transport, opslagfaciliteiten voor (afval-)stoffen en overige facilitaire voorzieningen. Deze zijn 

reeds beschreven in paragraaf 4.2.4. 

De nieuwe installaties zijn samengevat: 

1 twee gasturbine-installaties met afgassenketels, generatoren en transformatoren 

2 mogelijk additionele stoomopwekking door een van de volgende opties: 

2a bijstookbranders op de afgassenketels 

2b een derde gasturbine met afgassenketel, generator en transformator 

2c een bio-olieketel met bijbehorende ammonia opslag en assilo's 

3 optioneel een blackstart unit 

4 een nieuwe demiwaterinstallatie 

5 een koelinstallatie voor koeling van smeerolie en generatorkoeling. 

Of bovengenoemde opties ingevuld worden hangt af van economische optimalisatie, overleg 

met leveranciers et cetera. 

Ten aanzien van de getalswaarden voor eenheid C in dit hoofdstuk geldt dat het voorlopige 

ontwerpwaarden zijn die bij het detailontwerp aan kleine wijzigingen onderhevig kunnen zijn. 

De opgegeven maximale emissies zijn echter maximale waarden. 
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5.1.2 Motivering upgrade 

De bouw van de nieuwe eenheid C is reeds gemotiveerd in hoofdstuk 2. Vergeleken met 

volledige nieuwbouw kan gebruik gemaakt warden van de bestaande stoomturbine, conden

sor en koelwatersysteem. Op de locatie wordt voldaan aan de essentiale eisen voor elektri

citeitsopwekking met hoog rendement: 

- voldoende ruimte 

- beschikbaarheid van koelwater 

- verbindingen met het hoogspanningsnet 

- verbindingen met het aardgasnet. 

De Clauscentrale is standplaats voar circa 100 medewerkers. Indirect biedt de centrale 

emplooi voor circa 250 mensen van toeleveringsbedrijven in de regio. 

De nieuwe situatie is schematisch weergegeven in figuur 5.1.1. 
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Figuur 5.1.1 Globale situering van de nieuwe installaties ten oosten van de bestaande een

heden A en B. Grijs gearceerd: twee gasturbines. Geel de optionee I aan

gevraagde derde gasturbine; oranje de optionele bijstookinstallatie en green 

de optionele bio-olieketel 
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Deindrcatieve planning van het project is als voigt: 

- indiening vergunning aanvraag en MER 

- verlening vergunning 

start upgrade 

- start commerciale levering 

juni 2006 

december 2006 

2007 

2009. 

De nieuwe installaties zullen gefaseerd, dat wil zeggen gespreid over een aantal jaren, 

worden geplaatst. 

5.1.3 Basisgegevens eenheid C 

De belangrijkste installaties van eenheid C zijn reeds vermeld in paragraf 5.1.1. 

Figuur 5.1.2 geeft het principeschema. In de volgende paragrafen worden de installatie

onderdelen beknopt uitgewerkt. 
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circa 260 MW 

circa 260 MW 

circa 260 MW 

Bioolie 
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Totaal circa 

1200 MW 

koelwater (rivierbedrijf -

koeltorenbedrijf) 

Figuur 5.1.2 Principeschema voorgenomen STEG met bio-olieketel. Links drie gasturbines, 

in het midden drie afgassenketels en de bio-olieketel en rechts de stoom

turbine. De gekleurde delen zijn optioneel 

Eenheid C kan, afhankelijk van de vraag naar elektriciteit of specifieke bedrijfsomstandig

heden, in verschillende modi/bedrijfssituaties ingezet worden. Omdat de capaciteit van de 

bestaande stoomturbine een gegeven is, is de bijstookcapaciteit beperkt. Dit betekent dat 

maximaal twee afgassenketels bijgestookt kunnen worden. De energetisch optimale situatie 

is als de stoomturbine volledig benut wordt. Naar die situatie wordt gefaseerd toegewerkt. 

Daarbij wordt er op gewezen dat regelbaarheid van eenheden van groot belang is op de vrije 

elektriciteitsmarkt. Allereerst moet Essent zelf nauwkeurig de gecontracteerde hoeveelheden 

leveren. Voorts opereert Essent op de onbalans markt, waarbij Tennet op korte termijn (dag

basis) vermogen contracteert om onbalans in het landelijk hoogspanningsnet te voorkomen. 



50562099-KPS/PI R 05-3617 -5.6-

Omdat kolencentrales minder goed regelbaar zijn, moet de flexibiliteit vooral komen van de 

gascentrales zoals de Clauscentrale. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze 

verschillende bedrijfssituaties voor eenheid C. 

Tabel 5.1.2 Verwachte bedrijfssituaties van eenheid C (gegeven rendementen zijn 

ontwerp rendementen en nog enigszins afhankelijk van de leverancierskeuze) 

bedrijfsvoering MWegas MWe MWth MWth rendement rendement 
olie gas olie bio-olie (%) gas (%) 

3 GT's 1220 2143 57 
2 GT's 815 1428 57 
2 GT's + bijstook 978 1778 55 
2 GT's + bio-olie 815 164 1428 390 42 57 
1 GT (minimaal vermogen) 200 444 45 
GT's op bypass 265-335 701-868 38 

In de laatste twee bedrijfssituaties uit de tabel is de stoomturbine niet in bedrijf. Deze komen 

voor in bijvoorbeeld de volgende situaties: 

- tijdens de bouw gedurende enkele maanden 

- storing bij nageschakelde installaties. 

Tijdens dit "open cycle" bedrijf worden rookgassen met een temperatuur van 600 DC naar de 

atmosfeer geleid. 

Het gemiddeld netto rendement van de installatie zal op jaarbasis circa 56% bedragen. Het 

gemiddelde eigen verbruik van de gehele installatie wordt globaal op circa 2% geschat. 

V~~r de emissies naar het milieu zijn de bed rijfscycl i die het meest voorkomen de belang

rijkste. Oit zijn de modi waarbij een, twee of drie gasturbines in STEG-bedrijf werken. Starten 

en stoppen zijn bedrijfssituaties die gemeten in uren per jaar beperkt voorkomen en dus 

weinig aan de jaaremissies bijdragen hoewel de emissieconcentraties hoger zijn dan tijdens 

normaal bedrijf. 

Ter onderbouwing van de te verwachten emissies van eenheid C zijn berekeningen uit

gevoerd met een aantal scenario's voor wat betreft inzet van brandstoffen en em issie

factoren. De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 5.1.3. Oeze tabel 

geeft de te verwachten range waarbinnen emissies Uaarvrachten en emissies per geprodu

ceerde kWh elektriciteit) zullen vallen. Oaarnaast geeft de tabel de huidige vergunde emis-
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sies voor eenheid B weer. De kolom "verwacht" geeft de berekende waarden weer voor een 

gemiddelde bedrijfsvoering die van eenheid C verwacht wordt, inclusief inzet van een bio

olieketel. De overige kolommen geven berekeningsresultaten bij maximale inzet in verschil

lende mogelijke configuraties. Voor de aldus resulterende maximale emissies wordt vergun

ning gevraagd. De uitgangspunten voor de berekende waarden van tabel 5.1.3 staan in tabel 

5.1.4. 

Tabel 5.1.3 Emissies eenheid C bij inzet volgens inzetscenario's. Ter vergelijking zijn de 

vergunde emissies van eenheid B en de werkelijke emissies van eenheid B in 

2004 vermeld 

Claus eenheid C vergunde eenheid B eenheid C 2009 
(3 Gt en bio-olieketel) situatie B 2004 

verwacht gas maxi- gas bio-olie 

maaJ maximaaJ maximaal 

2 GT's + 3 GT's 2 GT's + 

bijstook bio-olie 

emissies (jaarvrachten) 

CO2 (kton/a) 775 1338 3129 3772 2515 

NOx (ton/a) 3865 801 1022 2355 2838 2162 

502 (ton/a) 1543 91 275 0 0 515 

stof (ton/a) 108 13 18 0 0 34 

specifieke emissies 

(per kWh) 

CO2 (kg/kWh) 0,51 0,28 0,,30 0,36 0,30 

NOx (g/kWh) 0,52 0,21 0,22 0,27 0,26 

502 (g/kWh) 0,06 0,06 0,00 0,00 0,06 

stat (g/kWh) 0,008 0,004 0,000 0,000 0,004 

Basisgegevens 

De basisgegevens van eenheid C (en huidige eenheid B) die aan de berekeningen met inzet 

scenario's ten grondslag liggen staan in tabel 5.1.4. De tabel start met een aantal technische 

kenmerken en uitgangspunten van de eenheden en geeft vervolgens gegevens over de 

brandstoffen en de bijbehorende emissiefactoren. 
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Tabel 5.1.4 Emissiegegevens eenheden B en C (per eenheid) 

Claus eenheid C vergunde eenheid B eenheid C 

situatie B 2004 2009 

verwacht gas gas bio-olie maxi-

maximaal maximaal maal 

2 GT's + 3 GT's 2 GT's + bio-

bijstook olie 

basisgegevens 

thermisch vermogen (input, 1730 1730 1712 1778 2143 1819 

MWth) 

vermogen totaal (MWe) 640 640 900 960 1200 960 

vermogen gas (MWe) 740 960 1200 800 

vermogen bio-olie (MWe) 160 160 

netto rendement gas (%) 37 37 56 54 56 56 

netto rendement bio-olie 41 41 

ketel (%) 

productie totaal (vollast- 2389 5300 8760 8760 8760 

uren per jaar) 

bedrijfsuren 6000 7500 8760 8760 8760 

elektriciteitsproductie 1529 4770 8410 10512 8404 

(GWh) 

brandstofverbruik 

aardgas (min m"/jaar) 365 646 1511 1821 1214 

aardgas (T J/jaar) 13554 23965 56064 67577 45051 

zware stookolie (kton/jaar) 5 0 0 0 0 

zware stookolie (T J/jaar) 218 0 0 0 0 

bio-olie (kton/jaar) 800 27 250 0 0 335 

bio-olie (T J/jaar) 971 9150 0 0 12261 

verde ling vollasturen 

aardgas 5038 8760 8760 8760 

bio-olie 6513 0 0 8727 

elektriciteitsproductie 

(GWh) 

uit aardgas 3728 8410 10512 7008 

uit bio-olie 1042 0 0 1396 

brandstofgegevens 

aardgas 

stookwaarde (MJ/m") 37,1 37,1 37,1 37,1 37,1 

emissiefactoren: 
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Claus eenheid C vergunde eenheid B eenheid C 

situatie B 2004 2009 

verwacht gas gas bio-olie maxi-

maximaal maximaal maal 

2 GT's + 3 GT's 2 GT's + bio-

bijstook olie 

CO2 (kg/GJ) 56,1 56,1 56,1 56,1 

NOx (g/GJ) 98 35 42 42 42 

502 (g/GJ) 0 0 0 0 

stot (g/GJ 

rookgashoeveelheid (m;j/s, 370 498 600 400 

3% O2 , bij vollast) 

bio-olie 

stookwaarde (MJ/kg) 36,6 36,6 36,6 

emissiefactoren: 

CO2 (kg/GJ) 0 0 

NOx (g/GJ) 151 20 22 

502 (g/GJ) 67 30 42 

stof (g/GJ 17 2 3 

rookgashoeveelheid 109 109 

(m3/s, 3% O2, bij vollast) 

rookgastemperatuur (Gt) 115 vc 115 vc 80 vc 80 vc 80 vc 80 Uc 
rookgastemperatuur (bio- 150 vc 150 vc 150 vc 150 Uc 
olieketel) 
schoorsteen (Gt) 
hoogte (m) 152 152 75 75 75 75 
diameter (m) 6 6 6 6 6 6 
schoorsteen (bio-olieketel) 
hoogte (m) 75 75 75 75 

diameter (m) 5 5 5 5 
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De toegepaste maximale emissiefactoren voor eenheid C zijn conform de eisen van BREF 

LCP en het Bees A. In de praktijk worden gemiddeld lagere waarden verwacht. Omdat 

nieuwe installaties volcontinu moeten kunnen produceren, wordt voor 8760 uur per jaar 

vergunning aangevraagd. 

Voor de emissiefactoren van de bio-olieketel wordt verwezen naar de beschrijving in para

graaf 5.1.9. 

5.1.4 Brandstof 

Op de locatie zijn aansluitingen voor hoog- en laagcalorisch gas aanwezig. In eenheid C 

kunnen beide gebruikt worden. In tabel 5.1.5 zijn belangrijkste gegevens van het te 

verstoken aardgas opgenomen. Gerekend is met hoogcalorisch gas. De gevolgen voor het 

milieu van laag- en hoogcalorisch gas zijn nagenoeg gelijk. 

TabeI5.1.5 Indicatieve samenstelling aardgas (componenten > 1%) 

component hoogcalorisch aardgas 

grootheid eenheid 

stookwaarde MJ/mo;j 37 
methaan CH4 87 
ethaan C2HS 7 
overige C3Ha 2 
koolwaterstoffen 

stikstof N2 2 
kooldioxide CO2 2 
totaal 100 

5.1.5 De gasturbine-installatie 

De gasturbines bestaan uit: 

- een luchtcompressor 

- verbrandingskamers 

- de expansieturbine waarin expansie van het gas plaatsvindt 

- een generator gekoppeld aan de as van de gasturbine. 

laagcalorisch aardgas 

32 

81 

3 
1 

14 

1 

100 
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In de luchtcompressor wordt buitenlucht samengeperst tot een druk van ongeveer 40-45 bar. 

In de verbrandingskamer wordt het gecomprimeerde mengsel van lucht en aardgas 

verbrand. De hete gassen (ongeveer 1200 °C) die bij de verbranding ontstaan, worden naar 

een expansieturbine geleid. Bij doorstroming van de turbine expanderen de verbrandings

gassen naar omgevingsdruk waarbij de energie uit de gassen wordt omgezet in mecha

nische energie. De gasturbine drijft de luchtcompressor en een elektrische generator aan. 

De macrosamenstelling van de lucht en de rookgassen zijn weergegeven in tabel 5.1.5. 

TabeI5.1.5 Macrosamenstelling van lucht en rookgassen (%) 

N2 CO2 O2 H2O 

lucht 77,4 - 20,7 1,0 

rookgassen 74-75 4-5 11-13 8-10 

5.1.6 Afgassenketels 

Per gasturbine is een afgassenketel voorzien. De warmte, aanwezig in de rookgassen die de 

gasturbine verlaten (temperatuur circa 600°C), wordt gebruikt om stoom te produceren. 

Deze stoom wordt gebruikt voor de aandrijving van de stoomturbine. De temperatuur van de 

rookgassen in de uitlaat van de afgassenketel is circa 80°C. 

De afgassen die de gasturbine verlaten, bevatten nog relatief veel zuurstof (circa 11-13%). 

Daarom kunnen deze gassen meteen worden gebruikt om een aanvullende hoeveelheid 

aardgas in een afgassenketel te verstoken. 

De afgassenketel bestaat uit een plaatstalen kanaal met rechthoekige doorsnede waarin 

diverse pijpenbundels zijn geplaatst, waardoor water en stoom stroomt. De pijpenbundels zijn 

verbonden met toevoer- en afvoerpijpen. De productie van stoom vindt op drie drukniveaus 

plaats, te weten hogedruk (HD), middendruk (MD) en lagedruk (LD). 

Het stoomproductieproces kan globaal als voigt worden beschreven. Het condensaat uit de 

condensor wordt in de ontgasser geleid. De ontgasser dient hoofdzakelijk voor het afscheiden 

van de in het water opgeloste zuurstof, waardoor corrosie aan de pijpenbundels wordt voor

komen. Vanuit de ontgasser wordt de waterstroom op druk gebracht door pompen. Het water 

verdampt in de pijpenbundels waarbij oververhitte stoom wordt geproduceerd. De hogedruk-
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stoom wordt naar de HD-sectie van de stoomturbine gevoerd, expandeert daar, wordt herverhit 

en naar de MD- en LD-secties gevoerd. De stoom condenseert uiteindelijk in de condensor. 

Voor de afvoer van de rookgassen is elke ketel van een schoorsteen en een bypass schoor

steen voorzien. Voor de algemene technische gegevens wordt verwezen naar tabel 5.1.3. 

Tijdens starten en stoppen en bij onder andere kortdurende pieken in de vraag kan ook bypass 

bedrijf gevoerd worden. Dit betekent dat de rookgassen uit de gasturbine niet naar de afgas

senketel, maar naar de bypass schoorsteen worden geleid. 

5.1.7 Stoomturbine 

De in de afgassenketels geproduceerde stoom wordt naar de bestaande stoomturbine van 

eenheid 8 gevoerd. De onder hoge druk staande stoom expandeert trapsgewijs in de turbine. 

Door middel van deze expansie wordt de energie overgedragen op de schoepenwielen die op 

de as zijn gemonteerd. De as gaat daardoor draaien. De as is aan een generator gekoppeld 

waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Het toerental van de turbines en de generatoren 

bedraagt 3000 per minuut. 

De stoom die de stoomturbine doorlopen heeft, zal in de condensor gecondenseerd worden 

met behulp van oppervlaktewater uit de rivier als koelwater. De koelcapaciteit die hiertoe 

benodigd is, is na de upgrade lager dan in de huidige situatie. Omdat het koelwaterdebiet 

niet wijzigt, uit dit zich in een lagere temperatuursprong over de condensor. 

5.1.8 Generatorinstallatie en netaansluiting 

De generatoren van zowel de gasturbine als de stoomturbine worden in een gesloten kringloop 

door waterstof of lucht gekoeld. 8ij waterstofkoeling treedt een minimale lekkage op langs de 

afdichtingen tussen statorhuis en rotor. Afvoer van het lekgas vanuit de machinezaal vindt 

plaats via ventilatie in het dak. Indien tijdens stilstand werkzaamheden moeten worden 

uitgevoerd aan de generator, wordt door middel van inertgas het waterstofgas uitgedreven. 

De door de generatoren opgewekte elektrische energie (spanningsniveau circa 20 kV) wordt 

via step-up transformatoren naar 150 en/of 380 kV getransformeerd, waarna het via 

hoogspanningslijnen naar verdeelstations en hoogspanningsstations wordt getransporteerd. 
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5.1.9 Bio-olieketel met bijbehorende installaties 

Brandstof 

Ais brandstof voor de separate ketel wordt bio-olie ingezet met een maximaal asgehalte van 

0,2%. V~~r de overige samenstellingsgegevens wordt verwezen tabel 4.2.3. Middels deze 

brandstof kan greene streom opgewekt worden. De maximale jaarinzet zal circa 335 kton 

bedragen. 

Ketel 

Een principeschets van de ketel staat in figuur 5.1.3. Met behulp van een stoomketel zal 

circa 400 ton/h verse stoom geproduceerd worden (globale stoomparameters p = 140 bar 

T = 535°C). De stoom zal ingekoppeld worden in de verse stoomleiding die vanaf de afgas

senketels naar de stoomturbine loopt. De stoom die geexpandeerd wordt in de HD-stoom

turbine wordt vervolgens teruggeleid naar de ketel en hier weer verhit. Vervolgens wordt de 

stoom verder geexpandeerd in de stoomturbine. Het condensaat wordt teruggevoerd naar de 

ketel en dient als ketelvoedingwater. Om het voedingwater op kwaliteit te houden zal een 

percentage gespuid worden. De spui zal aangevuld worden uit de demi-water installatie. 

DeNox 

Sio - olieketel $choorsteen 

Figuur 5.1.3 Principeschets bio-olieketel 
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Rookgasreiniging 

De rookgassen zullen afgevoerd worden via de elektrostatische vliegasvanger naar een 

schoorsteen met een hoogte van 75 m en een doorsnede van 5 m. De schoorsteentempe

ratuur bedraagt ongeveer 150 DC. 

Voor de opwekking van stoom is circa 41 ton/h bio-olie nodig. Met een stofpercentage van 

0,2% betekent dit een stofvracht van 83 kg/h wat overeenkomt met 55 g/GJ. De IPPC-eis is 

3 g/GJ. Dit betekent dat de installatie voorzien moet worden van een elektrofilter. Het 

vangstrendement van het elektrofilter zal derhalve minimaal 95% bedragen. De uitgangs

concentratie is dan maximaal 2,8 g/GJ en in lijn met de IPPC-richtwaarde. 

Hierbij zal 79 kg/h afgevangen worden. Op jaarbasis betekent dit een stofvangst van circa 

720 ton as. Hiervoor zal een silo van 50 ton gebouwd worden. 

De as bestaat uit zouten van voornamelijk Fe, Ca en P. Het gehalte aan zware metalen zit 

onder de detectiegrens. Eenmaal per week zal de as afgevoerd worden per vrachtauto. Er 

wordt een studie uitgevoerd naar de meest hoogwaardige toepassing van deze as. 

De ketel zal een NOx-emissie hebben van circa 400 mg/Nm3 (110 g/GJ). De IPPC-richtlijn 

vermeldt voor een oliegestookte ketel 14-28 g/GJ. Om aan deze richtwaarde te kunnen vol

doen zal de installatie voorzien worden van een SCR-installatie. Deze katalysator zal in de 

ketel ingebouwd worden. Met een SCR-installatie is onder deze omstandigheden een reduc

tie van circa 80% bereikbaar zodat de uitstoot uit de installatie 22 g/GJ zal bedragen. 

Voor de reactie tot het onschadelijke N2 en H20 is ammoniak vereist, dat aangevoerd zal 

worden in een 24,7% ammoniaoplossing. Per week is maximaal 50 ton ammonia nodig. 

Hiervoor zullen twee tanks van 100 m3 opgesteld worden. De tanks zullen dubbelwandig uit

gevoerd worden en opgesteld worden boven een betonnen bak die de inhoud van de tanks 

in geval van een calamiteit kan opvangen. Voor aanvullen van de voorraad zijn circa drie 

vrachtwagens per twee weken nodig. 

Overige milieuaspecten 

Aangezien de bio-olie in afgesloten tanks wordt opgeslagen is tijdens normaal bedrijf geen 

geurhinder te duchten. Eventueel zou tijdens het vullen van de tanks enige damp kunnen 

ontsnappen via ontluchtingen. In de praktijk is nog nooit enige geur in de omgeving 

waargenomen. 
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Wat betreft veiligheid van bio-olie valt op te merken dat het vlampunt van bio-olie blijkens de 

tabel 4.2.4 vergelijkbaar is met dat van zware stookolie. De risico's zijn dan ook vergelijkbaar 

laag. Ze vallen dan ook niet onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO). 

V~~r de acceptatiecriteria anders dan stof wordt uitgegaan van dezelfde als thans nog in de 

eenheden A en B toegepast. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.2.1. De 

acceptatieprocedure zal ook niet afwijken van de huidige acceptatieprocedure zoals 

beschreven in bijlage A. 

5.1.10 Black-start diesels 

Het alternatief Black-start beoogt een geheel andere functie te dienen, namelijk zekerheid 

dat een eenheid kan opstarten als geen elektrisch vermogen via het net beschikbaar is. Het 

is eerder te zien als een optie die al of niet toegepast zou kunnen worden dan een alternatief 

voor de voorgenomen activiteit. 

Het vermogen bedraagt circa 10 MW. Zij worden opgesteld in de hal van eenheid C of aan 

de noordzijde van deze hal. 

Een uitval als genoemd komt sporadisch voor, dat wi! zeggen minder dan een maal per jaar. 

Op dat moment zullen de diesels gedurende hooguit enige uren bijstaan om de overige 

installaties zoals de gasturbine van eenheid C te helpen opstarten. De luchtemissies zijn die 

van moderne dieselmotoren en vallen in het niet bij de reguliere emissies van de 

Clauscentrale. 

Door middel van geluiddempende voorzieningen worden de geluidemissies zodanig laag 

gehouden dat zij niet of nauwelijks hoorbaar zijn in de woonomgeving. Voor het opstellen 

van black-start diesels wordt vergunning aangevraagd. De uiteindelijke keuze wordt gemaakt 

tijdens de detailed engineering van de installatie. Gezien de geringe emissies worden voor 

deze optie geen alternatieven uitgewerkt. 

Akoestisch is het proefdraaien met de unit van belang omdat bij de functionele toepassing 

ervan de gehele centrale in principe uit bedrijf is en de totale geluidbelasting in de omgeving 

altijd lager zal zijn dan in de situatie met de "representatieve bedrijfssituatie". Het proef

draaien zal minder dan 12 maal per jaar plaatsvinden (gedurende maximaal 2 uur in de dag

periode) en behoeft derhalve niet bij de "representatieve bedrijfssituatie" te worden mee

beschouwd (zie ook paragraaf 5.2.4). 
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5.1.11 NOx·reducerende technieken 

In de gasturbines worden droge technieken toegepast om NOx-vorming te beperken. Een 

algemene beschrijving van dit soort technieken staat in paragraaf 5.3.9. 

In concreto betekent dit dat de gasturbines voorzien zullen worden van low-NOx-branders. 

5.1.12 Nieuwe demi-installatie 

Er wordt ten behoeve van Claus C een nieuwe demi-installatie gebouwd. Daarbij zijn twee 

soorten installaties mogelijk en wei: 

- demineralisatie met behulp van ionenwisselaars 

- demineralisatie met reverse osmose. 

lonenwisselaars 

De installatie bestaat uit straten die elk zijn opgebouwd uit een kationfilter, een CO2-uitdrijf

toren, een anionfilter en een mengbedfilter. Met de filters worden de negatief en positief 

geladen ionen, alsmede de zwevende deeltjes uit het water verwijderd. De filters worden met 

zoutzuur en natronloog geregenereerd. Het afvalwater met de afgevangen zouten wordt in het 

neutralisatiebassin opgevangen, geneutraliseerd en na opmenging met het koelwater geloosd. 

Voor hoeveelheden wordt verwezen naar paragraaf 5.2.3. Ten gevolge van de productie van 

demi-water worden chloride en natrium geloosd. 

Reverse osmose 

De installatie bestaat in dat geval uit straten die elk zijn opgebouwd uit een filter, een reverse 

osmose-eenheid, een CO2-uitdrijftoren en een mengbedfilter. Met het eerste filter worden de 

zwevende deeltjes uit het water verwijderd. In de reverse osmose-eenheid worden de posi

tief en negatief geladen deeltjes verwijderd. Het mengbedfilter dient om de laatste over

gebleven ionen te verwijderen. Het afvalwater met de afgevangen zouten wordt in het neutra

lisatiebassin opgevangen, geneutraliseerd en nadien na opmenging met het koelwater via de 

koelwaterleidingen geloosd. In dit geval worden eveneens chloriden en natrium geloosd en 

bovendien biologisch afbreekbare zeep. Het energieverbruik ligt circa 270 MWh per jaar boven 

dat van ionenwisselaars. 
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5.1.13 Beveiligingssystemen, starten, storingen 

Aigemeen 

Tijdens bedrijf zullen op de kritieke plaatsen in de centrale metingen worden verricht om de 

juiste procesgang te waarborgen. Ais bij deze metingen een waarde wordt gevonden die 

buiten de ingestelde grenswaarden valt, wordt een signaal geactiveerd. Voor een aantal situa

ties zullen automatisch corrigerende maatregelen worden getroffen om de voor de procesgang 

normale waarden te herstellen. 

Aile signalen voor meting, regeling en beveiliging van het proces van de installatie zijn onder

gebracht in een daartoe ingerichte bedienings- en bewakingsruimte. In het systeem zijn 

diverse voorzorgsmaatregelen (zoals redundantie en onafhankelijke systemen) getroffen om 

falen van veiligheidssystemen te voorkomen. In de bedienings- en bewakingsruimte is conti

nue bewaking aanwezig. 

Koude en warme start 

Een koude start van de centrale komt een aantal keren per jaar voor en kenmerkt zich door de 

volgende drie processtappen: 

stap 1: de gasturbine wordt met behulp van een elektrische startmotor of door gebruik van de 

generator als startmotor op een snelheid van ongeveer 1000 rpm gebracht. Hierbij 

worden de gasturbine en afgassenketel met lucht gespoeld. Deze stap duurt onge

veer 10 tot 20 minuten 

stap 2: bij 1000 rpm levert de compressor voldoende druk om gas in de verbrandingskamer 

te verbranden en de gasturbine verder op het bedrijfstoerental te brengen. Deze stap 

duurt ongeveer 15 tot 60 minuten 

stap 3: vervolgens wordt de ketel verwarmd en wordt er stoom geproduceerd. De stoom gaat 

aanvankelijk via de stoombypass naar de condensor en na enige tijd wordt de stoom 

naar de stoomturbine geleid. De stoomturbine wordt dan verder op bedrijfstoerental 

gebracht. Deze stap neemt ongeveer 1 tot 2 uren in beslag. 

In stap 1 wordt geen NOx geproduceerd. In de stappen 2 en 3 zal de NOx- en CO-emissie 

mogelijk wat hoger zijn dan tijdens normaal bedrijf, maar de emissievracht (uitgedrukt in 

massa-eenheden per tijdseenheid) zal niet groter zijn dan bij vollastbedrijf. 

Door fluctuaties in het elektriciteitsverbruik kan het voorkomen dat de installatie uit bedrijf 

genom en moet worden. Zulke bedrijfsonderbrekingen zijn van korte duur, waarbij in feite de 

gasturbine uit bedrijf genomen wordt en de overige procesonderdelen op temperatuur blijven. 
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Deze situatie wordt beschouwd als een warme start en komt naar verwachting frequent v~~r. 

Het verloop van een warme start komt overeen met dat van een koude start, aileen is de tijds

duur van stap 3 van een warme start aanzienlijk korter, doordat de gehele installatie nog warm 

is. 

Storingen en calamiteiten 

Storingen in de brandstof-Iuchtverhouding in de verbrandingskamers van de gasturbine die 

leiden tot verhoogde NOx-emissies zorgen tegelijkertijd voor hogere temperaturen in de eerste 

schoepenrij. Zodra deze optreden, wordt de turbine door de betreffende beveiliging gecorri

geerd en zonodig uitgeschakeld. 

Bij een vollastuitschakeling wordt de gastoevoer naar de gasturbine en de stoomtoevoer naar 

de stoomturbine afgesloten. De restwarmte van de in de afgassenketel gevormde stoom wordt 

via een bypass rand de stoomturbine direct naar de condensor geleid. 

Ais de stoomturbine uitvalt of wordt uitgeschakeld, wordt de stoom direct naar de condensor 

geleid 

5.1.14 Toetsing eenheid C aan BREF Grote stookinstallaties. 

In de tabellen 5.1.6 en 5.1.7 is een toetsing uitgevoerd van eenheid C respectievelijk de bio

olieketel aan de BREF LCP. Voor de toetsing aan de BREF koelwater wordt verwezen naar 

paragraaf 6.4. 
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TabeI5.1.6 Checklist STEG eenheid C aan BREF Grote stookinstallaties 

onderwerp BREF-els STEG eenheid C 

(excl. split views) 

toevoer en - het gebruik van gaslekdetectie en bijbehorende - wordt toegepast 

behandeling van alarmen 

gasvormige - gebruik van een gasexpansieturbine om de energie - toepassing economisch 
brandstoffen van aardgas onder hoge druk te benutten niet verantwoord 

- voorwarmen van aardgas door "restwarmte" van 

ketel of gasturbine - wordt toegepast 

thermisch - 54-58 % voor 8TEG's ca. 57% voldoet aan SST 

rendement - co-generation lokaal niet toepasbaar 

emissies 

stof 4,2 g/GJ < 4,2 g/GJ 

802 8,4 g/GJ < 8,4 g/GJ 

CO - goed vuurhaardontwerp - wordt toegepast 

- high performance technieken voor monitoring en - worden toegepast 

procesbeheersing 

range: 4 - 84 g/GJ < 84 g/GJ 

- NOx gasturbine: dry low NO., wordt toegepast 

17 - 42 g/GJ < 42 glGJ 

water - neutraliseren van afvalwater van de demiwater - wordt toegepast 

instaliatie en condensaatreiniging 

- neutraliseren en gesloten kringloopbedrijf of - wordt toegepast 

toepassen van droge reinigingstechnieken voor 

afvalwater van het wassen van ketels, gasturbines 

en luchtvoorwarmers 

- sedimentatie, chemische afvalwaterbehandeling en 

intern hergebruik van percolatiewater - wordt toegepast 

milieuzorg verplicht, maar certificatie niet gecertificeerd systeem wordt 

ge"implementeerd 

geluidemissie geen expliciete BBT-technieken toetsing niet aan de orde 

geen BST-emissies toetsing niet aan de orde 

Ter verdere onderbouwing van het concept wordt opgemerkt dat aardgas de schoonste 

fossiele brandstof is. 
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TabeI5.1.7 Checklist olieketel eenheid C aan BREF Grote stookinstallaties 

onderwerp 

opslag olie 

opslag ammonia 
thermisch rendement 

emissies 
stof 

NO, 

CO 

water 

BREF-eis olieketel eenheid C 
(excl. split views) 
- ondoorlatende opvangcapaciteit van 50-75 van de - aanwezig 

olietanks 

-

-

-
-
-

-

-
-
-

pijpleidingen bovengronds om lekkage traceerbaar -
en repareerbaar te maken 

wordt toegepast 

gescheiden opvang en behandeling van mogelijk -
besmet regenwater 

wordt via olie-afscheider 
afgevoerd 

voorkeur voor ammonia boven ammoniak 

41-47% voor kolen/oliecentrales 
cogeneration 

elektrostatische vanger (>99,5%) of zakkenfilter 

range: 1,4-2,8 g/GJ 

toepassing laagzwavelige olie 

meestoken van aardgas 
> 100 MWth: droge of natte wasser 

range: 14- 42 g/GJ 

primaire maatregelen met SCR 
ammonia slip < 5 mg/m3 

range 14 - 28 g/GJ 

goed vuurhaardontwerp 
high performance technieken voor monitoring en 
procesbeheersing 

wordt toegepast 

- ca. 41 %; voldoet aan 
BBT 

- lokaal niet toepasbaar 

elektrastatisch filter wordt 
toegepast 
< 2.8 g/GJ 

- wordt toegepast 

- toegepast bij stookolie 

- onnodig bij zeer laag 
zwavelgehalte « 0,1%) 

< 27 g/GJ 

wordt toegepast 
wordt toegepast 
wordt gehaald 

wordt toegepast 
wordt toegepast 

regeneratie ionenwisselaars -
neutraliseren van afvalwater van de demiwater -

wordt toegepast 
wordt toegepast 

installatie en condensaatreiniging 
neutraliseren en gesloten kringloopbedrijf of - wordt toegepast 
toepassen van drage reinigingstechnieken voor 
afvalwater van het wassen van ketels, gasturbines 
en luchtvoorwarmers 
sedimentatie, chemische afvalwaterbehandeling 
en intern hergebruik van percolatiewater - wordt toegepast 

verbrandingsrestanten - verstoken in industriele draaitrommel 

milieuzorg 

geluidemissie 

- terugstoken 
verplicht, maar certificatie niet 

geen expliciete BBT-technieken 
geen BBT-emissies 

gecertificeerd systeem wordt 
ge'implementeerd 

toetsing niet aan de orde 
toetsing niet aan de orde 
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Bij tabel 5.1.7 worden de volgende kanttekeningen geplaatst. In het BREF wordt geen rende

ment-range opgegeven voor aparte oliegestookte ketels binnen een STEG-eenheid, zoals hier 

voorzien. De vergelijking met een volledig oliegestookte elektriciteitsproductie-eenheid gaat 

dan ook eigenlijk niet op. 

In de BREF wordt voor elektrostatische vliegasvangers van oliegestookte eenheden een ver

wijderingsrendement van 99,5% of meer gegeven. Hierbij is ten onrechte niet vermeld dat 

deze waarde aileen gehaald wordt bij hoge ingangsconcentraties. EEP heeft in gesprekken 

met leveranciers geen garanties v~~r meer dan 95% gekregen. Dit is mede gebaseerd op de 

lage ingangsconcentratie die verband houdt met het lage asgehalte van bio-olie. De verwijde

ringsgraad van 95% is overigens wei voldoende om emissies te bereiken die vallen binnen de 

stofconcentratieranges uit de BREF. 

Om de S02-emissie binnen de BREF-range te brengen zijn de geldende acceptatiecriteria voor 

bio-olie aangescherpt van 0,1% zwavel naar 0,05% zwavel. Gelet op het lage zwavelgehalte 

van de meeste bio-olien is dit bedrijfsmatig acceptabel. 

5.1.15 Milieu-effecten tijdens de bouw 

De milieu-effecten tijdens de bouwfase zijn relatief gering, behoudens geluid en verkeer. 

Tijdens de bouw zal externe veiligheid niet in het geding zijn. De mogelijke directe milieu

effecten van de bouw van de centrale zijn als voigt onder te verdelen. 

Ontlrekking van grondwater 

Tijdens de bouw kan verpompen van grondwater nodig zijn. Volgens de Grondwater-verorde

ning van de Provincie Limburg (1996) is geen vergunning vereist voor onder andere het 

drooghouden van een bouwput ten behoeve van bouwkundige of civieltechnische werken, 

waarbij de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 100 000 m3 per 

maand, en de onttrekking niet langer duurt dan zes maanden. De benodigde onttrekking is 

thans nog niet te voorzien. Mocht deze nodig blijken dan kan deze op korte termijn worden 

aangevraagd. Procedurele coordinatie met de andere milieuvergunningen is niet verplicht. 

Indien het grondwater verontreinigd is, bijvoorbeeld als gevolg van een bodemverontreiniging, 

dan zal voor de lozing een verontreiniging een Wvo-vergunning aangevraagd worden. Lozing 

van niet-verontreinigd grondwater is niet Wvo-plichtig. 
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Lozing van onttrokken grondwater 

V~~r de lozing van het onttrokken grondwater is een aparte vergunning nodig in het kader van 

de "Wet verontreiniging oppervlaktewater" indien het water verontreinigd is. 

Geluidsproductie 

De geluidemissies tijdens de bouw zullen gelijk zijn aan die bij de bouw van grote industriale 

bedrijven. Ook het aflaten van stoom bij het in bedrijf stellen geeft relatief veel geluid. Geluid 

dat wordt geproduceerd tijdens het met stoom reinigen van de leidingen en het doorblazen 

van gasleidingen wordt beperkt omdat de stoom via geluiddempers in de atmosfeer wordt 

uitgestoten. 

Naar verwachting zal met betrekking tot de geluidbelasting vanwege de bouw- en sloop

werkzaamheden zeker worden voldaan aan het gestelde in de Circulaire Bouwlawaai 

(1981/1991), te weten een toetsingsnorm van 60 dB(A) (equivalent geluidniveau) op de gevel 

van woningen van derden gedurende de dagperiode. 

Energieverbruik 

Tijdens de bouw wordt energie verbruikt door het bouwverkeer en apparatuur, verwarming van 

bouwketen, enz. alsmede door het proefdraaien van de diverse installatiesecties. 

Ketelbeitsing 

De ketels worden mogelijk eenmalig gereinigd met een etsvloeistof of uitgekookt met soda. Het 

bedrijf dat de chemicalian levert, blijft verantwoordelijk voor de gebruikte vloeistof. Het ont

giften, neutraliseren en eventueel verwijderen van water zal buiten het terrein plaatsvinden 

door en onder verantwoordelijkheid van de bevoegde inzamelaar. Bij dit proces wordt dus niet 

geloosd op oppervlaktewater. 

Spoelolie 

De olievoerende delen zullen, alvorens met de uiteindelijke olie te worden gevuld, worden 

gespoeld met speciaal hiervoor geschikte olie. Het spoelen van de systemen is een onderdeel 

van de inbedrijfstellingsfase. Oaarom neemt de bevoegde inzamelaar de spoelolie weer terug 

voor reiniging of verwerking. 

Verkeer 

Ten behoeve van de bouw is het nodige bouwverkeer te verwachten. Oit zal bestaan uit 

vrachtwagens die goederen brengen en afvoeren en personenverkeer voor het personeel dat 

betrokken is bij de nieuwbouw. Zware delen (transformator, turbine en dergelijke) worden 
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zoveel mogelijk per schip aangevoerd, die daarvoor in de eigen haven kan aanleggen. Voor 

vrachtverkeer is slechts de route via Kempweg en Voortstraat mogelijk. 

Afvalstoffen 

Bij de bouw ontstaat ook enig bouw- en sloopafval. Dit afval zal door erkende verwerkers 

worden afgevoerd en zo veel mogelijk hergebruikt worden. Tijdens regulier bedrijf is de afval

stroom tamelijk beperkt. Een indicatie van de verwachte hoeveelheden afval in die fase is 

opgenomen in de vergunningaanvraag. 

Sanitair 

Tijdens ombouw/nieuwbouw-operaties zijn vele honderden medewerkers op het terrein aan

wezig. Derhalve worden extra was- en toiletvoorzieningen ge'lnstalleerd. Het afvalwater zal 

op het gemeentelijk riool worden afgevoerd. 

5.1.16 Voorzieningen voor na de levensduur van de voorgenomen activiteit 

De verwachte technische levensduur van de voorgenomen activiteit bedraagt circa 30 jaar. Bij 

het ontmantelen wordt het sloopmateriaal, dat hoofdzakelijk zal bestaan uit staal, metselwerk 

en beton, door erkende afvalverwerkingsbedrijven afgevoerd. Het materiaal zal grotendeels 

hergebruikt worden. Speciale voorzieningen met het oog op de latere afbraak worden voor dit 

soort installaties niet relevant geacht. 

5.2 Milieu-emissies bestaande en nieuwe installaties 

In deze paragraaf worden de milieu-emissies van de voorgenomen activiteit inclusief de 

bestaande eenheid A beschreven. Omdat de energiebalans nauw verbonden is met de 

emissies, wordt eerst de energiebalans besproken. In hoofdstuk 5 worden de milieubelastin

gen (concentraties op grondniveau) en de effecten van deze emissies behandeld. 

5.2.1 Energiebalans 

Tabel 5.2.1 geeft de energiebalans1 van de centrale. Daarbij is uitgegaan van de maximale 

inzet van de eenheden. Hiervoor zijn de basisgegevens uit de tabellen 5.1.2 en 5.1.3 

gehanteerd. 

strikt genom en: vermogensbalans (energie per tijdseenheid) 
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Tabel 5.2.1 a Huidige (2004) energiebalans eenheden A respectievelijk B bij maximale inzet 

zware stookolie en bio-olie 

IN (MJ/s) UIT (MJ/s) 

aardgas 1256 elektriciteit 640 
zware stookolie 158 koelwater/koeltoren 917 
bio-olie 316 ketelverliezen, eigen verbruik e.d. 173 

totaal 1730 totaal 1730 

Tabel 5.2.1 b Energiebalans eenheid C op maximaal vermogen met aardgas 

IN (MJ/s) UIT (MJ/s) 

aardgas 2143 netto elektriciteit 1200 
zware stookolie koelwater/koeltoren 729 
bio-olie eigen elektrisch verbruik 44 

ketelverliezen e.d. 170 
totaal 2143 totaal 2143 

5.2.2 Emissies naar de lucht 

De emissies naar de lucht zijn behandeld bij de basisgegevens van de eenheden A, B en C. 

Voor de numerieke gegevens wordt verwezen naar de basistabellen in paragraaf 4.2 en 

paragraaf 5.1.3. Voor de motive ring van de uitgangspunten wordt verwezen naar de tekst bij 

die tabellen. 

Opgemerkt wordt nog dat de NOx-emissie in g/GJ van de gasturbines in deellast doorgaans 

enigszins hoger ligt dan bij vollast bedrijf. De reden daarvoor is dat de installaties doorgaans 

geoptimaliseerd zijn voor vollast bedrijf. Aangezien nieuwe installaties doorgaans vele uren 

vollast draaien, is genoemd effect niet van belang voor de jaaremissies, die de meest milieu

relevante factor vormen. 

5.2.3 Emissies naar het oppervlaktewater 

De emissies naar het oppervlaktewater kunnen onderscheiden worden in thermische en 

chemische emissies. 
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Thermische emissies 

De thermische emissies van eenheid A blijven gelijk. Bij vollast (640 MWe) wordt circa 

920 MWth (warmte) geloosd. 

De maximale koelbehoefte van eenheid C is afhankelijk van de bedrijfsvoering. De maximum 

behoefte treedt op als drie gasturbines zonder bijstook in bedrijf zijn. Dan wordt maximaal 

730 MWth
2 warmte geloosd. Deze waarde is onafhankelijk van de opties uit figuur 5.1.2, 

omdat de maximale lozing bepaald wordt door de inzet van de stoomturbine. Genoemde 

lozing is minder dan de circa 920 MWth in de oude situatie. De reden daarvan is dat de 

nieuwe configuratie een hoger energetisch rendement heeft door toepassing van de STEG

techniek, waarbij de grootste hoeveelheid elektriciteit in de gasturbines opgewerkt wordt (die 

geen koelwaterlozing hebben) en aileen de hete afgassen in de stoomketel worden benut en 

de daarmee opgewekte stoom na energiebenutting gecondenseerd wordt. Er van uitgaande 

dat de toegestane thermische lozing op rivierbedrijf gelijk blijft conform de huidige Wvo

vergunning (overeenkomend met een lozing van 2 x 920 MWth bij een Maasdebiet boven 

235 m3/s), betekent dit dat in de toekomstige situatie (maximale lozing 730 + 920 MWth) 

minder snel op koeltorenbedrijf overgeschakeld hoeft te worden ten opzichte van huidige 

situatie, te weten bij een Maasdebiet onder circa 210 m3/s. Bij Maasdebieten tussen 210 en 

235 m3/s wordt het rendement met circa 1,5 procentpunt verhoogd ten gevolge van een 

lagere temperatuur in de condensor en het uitgeschakeld houden van de koeltoren. In het 

geval van bypass bedrijf van een of meer gasturbines bedraagt de thermische lozing op het 

oppervlaktewater zelfs nihil. V~~r een beschrijving van de effecten van de lozingen op de 

Maas wordt verwezen naar paragraaf 6.4. 

Chemische emissies 

De werking van de voorgenomen activiteit impliceert lozing van verschillende soorten afval

water. Tabel 5.2.2 geeft de verschillende soorten afvalwater en hun herkomst in de voor

gestelde centrale. Aile waterstromen komen in de Maas terecht, behoudens: 

- die afvalwaterstromen op basis van drinkwater die op het gemeenteriool worden geloosd 

- de afvalwaterstromen van de condensaatreiniging die eveneens op het gemeenteriool 

worden geloosd. 

De tabellen 5.2.3 en 5.2.4 presenteren de hoeveelheden en de samenstellingsgegevens. 

2 zie tabel 5.2.1 b 
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Tabel 5.2.2 Waterbronnen en lozingsbestemming 

soort water oorspronkelijke herkomst van water wordt geloosd op 

bron- drink- oppervlakte- regen-

water water water water 

hoofdkoelwater X Maas 

hulpkoelwater (via hoofdkoelwater) X Maas 

ketelspuiwater X Maas 

spuiwater koeltorens X Maas 

bed rijfsatvalwate r 

- lozing neutralisatiebekkens - afwateringssloot 

- regenerant condensaatreiniging X - gemeenteriool 

- regenerant demi-installaties X - via neutralisatiebekkens 

- schrob-, lek- en spoelwater - via olie-afscheider op Maas 
X 

evt. afvalwater vanuit RO-install. X - afwateringssloot 

huishoudelijk afvalwater X gemeenteriool 

hemelwater (terrein en daken) X Maas 

bluswater X X na analyse op Maas 

Niet vermeld is het spuiwater van de koeltoren. Dit bestaat uit enigszins "ingedikt" Maas

water. 

Tabel 5.2.3 Hoeveelheden geloosd water voor de gehele centrale op het oppervlaktewater 

soort afvalwater hoeveelheid (m" per jaar) 

koelwater 

rivierbedrijf 

eenheid A + B < 8760 h .. 50 m% 

eenheid C < 8760 h .. 25 m3/s 

koeltorenbedrijf 

eenheid A + B < 8760 h .. 4 m3/s 

eenheid C < 8760 h .. 2 m3/s 

ketelspuiwater 

eenheid A + B < 155 000 

eenheid C < 100 000 

spoelwater ontijzeringsfilters 
71 000 

eenheid A + B 

eenheid A + C 
71 000 
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soort afvalwater hoeveelheid (rna per jaar) 

huishoudelijk afvalwater inclusief schrob-, lek en spoelwater 

eenheid A + B 
11 000 

eenheid C 
11 000 

regenerant demi, condensaatreiniging en evt. RO-instaliatie xxx 

hemelwater (terrein en daken): 17 ha x 750 mm gem. 300 000 m" 

bluswater afhankelijk omvang bluswerk-

zaamheden 

Ter informatie worden de samenstellingsgegevens van het demi-water en van de 

condensaatreiniging vermeld. Deze vallen niet onder de Wvo-vergunning. De laatste streom 

wordt op het gemeenteriool geloosd. 

TabeI5.2.4 Gemiddelde samenstellingsgegevens van het demi-water en de condensaat

reiniging 

ezv (chernisch zuurstof- Kjeldahl N2 
verbruik) 

mg 0 2/1 mg/l 

demiwater 21 0.9 

condensaatreiniging: 105 5,8 

- tijdens regenereren 

- tijdens spoelen 94 1,3 

TabeI5.2.5 Samenstelling geloosd (afval)water 

soort afvalwater samenstelling 

eenheid AlB eenheid e 
hoofdkoelwater chloor voor condensor < 0,5 mg/l idem eenheid AlB 

ferrosulfaat 

regenerant demi x 

regenerant condensaat reini-

ging 
x 

evt. afvalwater RO x 

ketelspuiwater geringe hoeveelheden zouten; enige ammo- idem eenheid AlB 
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soort afvalwater samenstelling 

eenheid AlB eenheid C 

nia (0,5 mgtl)en fosfaten (15 mgtl) 

spoelwater ontijzeringsfilters < 1 mgtl extra idem eenheid AlB 

huishoudelijk afvalwater standaard samenstelling idem eenheid AlB 

spoelwater ketel enige zouten en ammonia idem eenheid AlB 

regenwater (terrein en daken) niet noemenswaardig vervuild idem eenheid AlB 

schrob- en lekwater via olieafscheider: max. 15 mgtl idem eenheid AlB 

bluswater afhankelijk gebluste object idem eenheid AlB 

Lozingen met het koelwater 

De enige chemische lozingen met het koelwater zijn chloorbleekloog en ijzersulfaat. Deze 

lozingen worden hieronder beschreven. De gevolgen voor de waterkwaliteit staan in 

paragraaf 6.4.5. 

Chloorbleekloog 

Ter bestrijding van aangroei van mosselen en dergelijke in de koelwaterkanalen wordt chloor 

gedoseerd. Met behulp van een plunjerpomp, afgesteld op een capaciteit van 1140 liter/uur, 

wordt daartoe gedurende 10 minuten chloorbleekloog gedoseerd (het chloorbleekloog bevat 

maximaal 15% actief chloor). Hierdoor wordt voldaan aan een maximale concentratie van 

0,5 mg/l actief chloor bij de inlaat van de condensor. 

Uit ervaring is het volgende selectieve doseerprogramma opgesteld: 

- de maanden januari tim maart 1 maal per week 

- april en mei 2 maal per week 

- juni tim september 3 maal per week 

- oktober 2 maal per week 

- november en december 1 maal per week. 

Selectief doseren van chloor is SST. Het jaarprogramma leidt tot circa 70 maal doseren per 

jaar gedurende 10 minuten en bedraagt circa 13000 liter chloorbleekloog (15%) per jaar, dit 

is een worst-case benadering want de eenheden zijn niet continu in bedrijf. Het gedoseerde 

chloor wordt in de weg naar de Maas reeds grotendeels omgezet in chloriden, Exacte cijfers 

van de omzetting zijn evenwel niet beschikbaar. 
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IJzersu/faat 

Ferrosulfaat oplossing (17%) wordt aan het hoofdkoelwater gedoseerd voor het aanbrengen 

en in stand houden van een beschermend ijzerlaagje, aan de koelwaterzijde van de koperen 

condensorpijpen. Dit om corrosie van de condensorpijpen te verminderen en het oplossen 

van koper in het koelwater te voorkomen. 

Vanuit een stalen opslagtank wordt een maal per week gedurende een uur ferrosulfaat naar 

de doseerpunten van beide productie-eenheden verpompt. De hoeveelheid bedraagt 

1141 liter per eenheid. De hoeveelheid ijzersulfaat die wordt gedoseerd veroorzaakt een 

verhoging van het ijzergehalte in het geloosde koelwater ten opzichte van het ingenomen 

koelwater van maximaal 1 mg/1. 

Dosering bedraagt 52 * 1141 = 60 000 liter (17%) * 1 mg/I = 60 9 ijzer per eenheid. De 

bijbehorende hoeveelheid sulfaat is 103 g. Dit is een worst-case benadering want de 

eenheden zijn niet continu in bedrijf. 

Regenerant van de nieuwe demi-installatie met ionenwisselaars of RO technologie 

De nieuwe demi-installatie zuivert drinkwater (en/of grondwater) ten behoeve van de 

water/stoomkringloop. De filters worden met zoutzuur en natronloog geregenereerd en 

vervolgens gespoeld. Het regenerant wordt opgevangen in een neutralisatietank. Vanuit de 

neutralisatietank wordt het regenerant in de koelwaterafvoerleidingen geloosd. In geval 

omgekeerde osmose toegepast wordt, kan de zoutlast ten gevolge van dit proces globaal 

gehalveerd worden. 

Wasvloeistof turbine 

De rotoren van de gasturbinecompressoren worden elk circa vier keer per jaar gewassen met 

water en detergenten ("zeep"). Momenteel is nog niet bekend welk detergent zal worden 

gebruikt. De uiteindelijke keuze zal aan de Aigemene Beoordeling Methodiek (ABM) van 

Rijkswaterstaat getoetst worden. 

5.2.4 Akoestische voorzieningen 

De geprojecteerde uitbreidingen bij de Clauscentrale mogen niet tot gevolg hebben dat de 

geluidbelasting op de zonegrens hoger wordt dan 50 dB(A) of dat bij woningen in de zone 

een hogere geluidbelasting dan 55 dB(A) op zal treden. Om die reden zullen uitgebreide 

akoestische maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen voldoen aan de Best 

Beschikbare Technieken conform de IPPC-richtlijn (en de Wet milieubeheer) en in het 

bijzonder aan het gestelde in de BREF Large Combustion Plants. Bij de prognoseberekenin-



50562099-KPS/PIR 05-3617 -5.30-

gen inzake de geluidemissie en -immissie zijn de volgende uitgangspunten en voorzieningen 

gehanteerd. 

Bestaande installaties 

Ais gevolg van de realisatie van de voorgenomen activiteit zal de bestaande stoomketel van 

eenheid B buiten bedrijf worden gesteld. De ketelfunctie wordt immers overgenomen door de 

afgassenketels als onderdeel van de voorgenomen activiteit. De afgassenketels voorzien 

dan de bestaande stoomturbine van eenheid B van stoom. De bestaande stoomturbine

installatie (stoomturbine en generator) van eenheid B is in een geluidreducerende omkasting 

binnen een gebouw geplaatst. Ais gevolg van de uitbedrijfname van de bestaande ketel van 

eenheid B zullen ook de bijbehorende buiteninstallaties (rookgasventilatoren en -kanalen, 

schoorsteen en dergelijke) niet langer in werking zijn. 

Met betrekking tot de overige bestaande installaties zullen geen akoestisch relevante wijzi

gingen plaatsvinden. 

Gasturbine-installaties 

De inpandig opgestelde gasturbines en bijbehorende generatoren zullen (binnen het 

gebouw) in een geluidreducerende omkasting worden geplaatst. Hierdoor zal het nagalm

niveau in de turbinehallen beperkt blijven tot maximaal 85 dB(A). De turbinehal zal worden 

opgebouwd uit een dubbelwandige stalen constructie of akoestisch gelijkwaardige materia

len. 

De inlaatkanalen voor de verbrandingslucht zullen worden voorzien van omvangrijke geluid

dempers. 

Afgassenketels 

De afgassenketels zullen in een gebouw worden geplaatst. In het rookgaskanaal tussen de 

gasturbine en de afgassenketel zal een zware geluiddemper worden aangebracht waardoor 

de geluidemissie van de ketel in het gebouw (gelet op arbo-aspecten) en de geluiduitstraling 

via het gebouw (gelet op milieuaspecten) zo veel mogelijk zal worden beperkt. Het ketelhuis 

zal worden opgebouwd uit een dubbelwandige stalen constructie of akoestisch gelijk

waardige materialen. Indien noodzakelijk zullen ventilatieopeningen in het gebouw van 

geluiddempende roosters worden voorzien. 

Stoomleidingen zullen eveneens van een geluidreducerende isolatie worden voorzien. 
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Schoorstenen 

De schoorstenen van de afgassenketels zullen worden voorzien van omvangrijke geluid

dempers (beoogde geluidreductie circa 20 dB). 

Tevens bestaat de mogelijkheid om de gasturbines in "stand alone" of bypass bedrijf in 

werking te hebben. Hierbij worden de afgassen van de gasturbines niet naar de afgassen

ketels geleid, maar rechtstreeks via de zogenaamde bypassschoorstenen geemitteerd. De 

bypassschoorstenen zullen daarom eveneens worden voorzien van omvangrijke geluid

dempers waarmee de totale geluidproductie van de eenheid tijdens stand alone bedrijf van 

de gasturbines niet hoger zal zijn dan de geluidproductie tijdens normaal bedrijf. 

Ketelvoedingpompen 

De ketelvoedingpompen zullen eveneens inpandig worden opgesteld en zullen bovendien in 

een goede, geluidreducerende omkasting worden geplaatst zodanig dat het nagalmniveau in 

de ketelhuizen beperkt zal blijven tot maximaal 85 dB(A). 

Koeling 

Hoofdkoelwatersysteem 

De Clauscentrale gebruikt koelwater om de stoom afkomstig van de lagedrukturbines te 

condenseren in de hoofdcondensor. Het koelwater wordt zo veel mogelijk in de vorm van 

(koud) oppervlaktewater onttrokken aan de rivier de Maas en na gebruik weer geloosd op de 

Maas (rivierbedrijf). 

Ter voorkoming van het overschrijden van bepaalde lozingsnormen kan geheel of gedeelte

lijk overgeschakeld worden op koeltorenbedrijf. Hiertoe zijn twee (bestaande) koeltorens 

(werkend volgens het "natuurlijke trek" principe) op het Clauscentraleterrein aanwezig. 

V~~r de geluidemissie is het koeltorenbedrijf maatgevend. Bij de akoestische berekeningen 

wordt uitgegaan van continu bedrijf met de beide koeltorens (worst case situatie) gedurende 

de dag-, avond- en nachtperiode. De koelcapaciteit van de beide koeltorens is na realisatie 

van de voorgenomen activiteit nog steeds toereikend. Er zullen derhalve geen wijzigingen 

plaatsvinden in de akoestische uitgangspunten voor wat betreft het hoofdkoelwatersysteem. 

Overige 

Ten behoeve van de koeling van smeerolie en generatorkoeling zal een koelinstallatie aan 

de oostzijde van de turbinehal worden geplaatst. Indien noodzakelijk, zal gebruik worden 

gemaakt van geluidarme ventilatoren en zullen pompen in een geluidreducerende omkasting 

worden geplaatst. 
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Demi-installatie 

Het gemiddelde geluidniveau (nagalmniveau) in het waterbehandelings/demi-gebouw zal 

beperkt blijven tot circa 80 d8(A). Indien noodzakelijk zullen hiertoe pompen en aanverwante 

installatiedelen worden ge"lsoleerd of in een omkasting worden geplaatst. 

Bio-olieketel 

Ais onderdeel van de voorgenomen activiteit zal aan de oostzijde van de STEG-installaties 

een bioketel worden gerealiseerd. De ketel zal in een gebouw worden geplaatst. Daar waar 

nodig zullen installatiedelen worden ge"lsoleerd of omkast waardoor het binnengeluidniveau 

zal worden beperkt tot ten hoogste 85 d8(A) (gelet op arbo-aspecten) en de geluidemissie 

van het gebouw (gelet op milieuaspecten) zo veel mogelijk zal worden beperkt. Het ketelhuis 

zal worden opgebouwd uit een dubbelwandige stalen constructie of akoestisch gelijk

waardige materialen. Indien noodzakelijk zullen ventilatieopeningen in het gebouw van 

geluiddempende roosters worden voorzien. 

Stoomleidingen zullen eveneens van een geluidreducerende isolatie worden voorzien. 

Blackstartunit 

Akoestisch is het proefdraaien met de unit van belang omdat bij de functionele toepassing 

ervan de gehele centrale in principe uit bedrijf is en de totale geluidbelasting in de omgeving 

altijd lager zal zijn dan in de situatie met de "representatieve bedrijfssituatie". Het proef

draaien zal maximaal 12 maal per jaar plaatsvinden (gedurende maximaal 2 uur in de dag

periode). 

De blackstartunit zal aan de noordzijde van de geprojecteerde installaties worden geplaatst 

in een gesloten gebouw. Er zullen geluiddempers in de uitlaat en in de aanzuigopening voor 

de verbrandingslucht worden geplaatst. 

Totaal overzicht bronnen 

Aile bovenstaande voorzieningen zullen naar verwachting resulteren in immissierelevante 

bronsterkten LWR zoals weergegeven in tabel 5.2.6. 
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Tabel 5.2.6 Immissierelevante bronsterkten LWR van installaties en installatiedelen 

bron aantal LWR I stuk in 

dB(A) 

hoofdtransformator 3 95 

luchtinlaat gasturbine 3 94 

schoorsteen afgassenketel 3 94 

bypass-schoorsteen 3 97 

ketelhuis totaal (inc!. tussengebouw) 3 94 

turbinehal totaal 3 91 

dakventilatie totaal - 96 

gasregelstation 1 95 

demi-installatie 1 78 

overige buiteninstallaties 1 95 

bio-olieketel totaal 1 95 

blackstartunit totaal 1 100 

Tijdens stoom-bypassbedrijf kunnen gedurende maximaal enkele uren (met name in de 

directe nabijheid van de condensor en de stoomturbine in de turbinehal) verhoogde geluid

niveaus optreden. Tijdens een koude start kan dit maximaal 1 a 2 uren in beslag nemen. 

Tijdens een warme start duurt dit circa een half uur. In de onderhavige situatie zal gebruik 

worden gemaakt van de bestaande stoomturbine van eenheid B. Er zullen, voor wat betreft 

bypassbedrijf, derhalve geen significante veranderingen optreden ten opzichte van de 

huidige situatie. 

Met betrekking tot het openen van stoomveiligheden ("afblazen" van stoom) is uitgegaan van 

een immissierelevante bronsterkte van circa 120 a 130 dB(A). Teneinde deze bronsterkte te 

kunnen realiseren zullen geavanceerde geluiddempers worden toegepast. 

5.2.5 Bodem en grondwater 

Voor vastlegging van de huidige bodemkwaliteit op het terrein van het Clauscentralecomplex 

is een orienterend bodemonderzoek volgens het protocol voor gecombineerd bodemonder

zoek nulsituatie/BSB uitgevoerd. De resultaten van dit orienterend onderzoek zijn uitgebreid 

beschreven in rapport nummer: ON:32.6034.1CB-17 van Grontmij Zuid B.V. en in "Inventari

serend Bodemonderzoek EPZ" Aveco Woerden 28-3-1996. 
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Op basis van de resultaten van het gecombineerd bodemonderzoek nulsituatie/BSB kan 

worden geconcludeerd dat op het terrein van het Clauscentralecomplex geen verontreinigin

gen in de bodem voorkomen die een belemmering vormen voor het huidige gebruik van het 

terrein. Naar aanleiding hiervan is door de stichting BSB een verklaring afgegeven dat geen 

saneringsinspanningen worden verlangd. 

Aile daarvoor in aanmerking komende nieuwe opslagen van olien en gevaarlijke stoffen zullen 

voldoen aan bodem-risico-categorie A van de Nederlandse Richtlijn bodembescherming. 

Stoffen in emballage zullen voldoen aan PGS15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen". 

5.2.6 Bedrijfsintern milieuzorgsysteem 

De onderhavige aanvraag is gebaseerd op het door EEP in haar bedrijfsvoering 

ge'lmplementeerde en gecertificeerde bedrijfsvoeringssysteem conform ISO 14.001. Certificaat 

audit is 14.001. DNV d.d. 27 november 2005. De Provincie kan dit systeem binnen de 

inrichting inzien. 

De (gemengde) inzet van biobrandstof als brandstof is na het van kracht worden van de 

betreffende vergunningaanvraag in het milieuzorgsysteem ge'lmplementeerd. 

5.3 Alternatieven in verband met de voorgenomen activiteit 

5.3.1 Inleiding 

Blijkens de hoofdlijnen van de Richtlijnen voor dit MER dient het MER bijzondere aandacht te 

besteden aan: 

- luchtemissies 

• CO2 en NOx 

• toepasselijke BREF's 

• onderbouwing technische keuzes 

- woon- en leefomgevingskwaliteit 

• inpasbaarheid uitbreiding en gevolgen leefbaarheid 

• akoestische situatie en keuzes ter vermindering geluid 

- het Meest milieuvriendelijke alternatief. 

Bij het formuleren van de alternatieven is met deze punten rekening gehouden. 
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De alternatieven op de voorgenomen activiteit die in dit MER nader worden beschouwd, zijn te 

verdelen in (zie ook tabel 4.1.1): 

- nulalternatief 

- uitvoeringsalternatieven 

- het meest milieuvriendelijke alternatief. 

Het nulalternatief (zie paragraaf 5.5.2) beschouwt de huidige situatie inclusief de autonome 

ontwikkelingen, dat wil zeggen dat Claus B geen upgrade zou ondergaan, doch slechts de 

noodzakelijke maatregelen in het kader van de IPPC-richtlijn zouden worden 

ge'implementeerd. 

Het voorkeursalternatief is identiek aan de voorgenomen activiteit en wordt ter voorkoming van 

verwarring verder niet in het MER gehanteerd. 

In de startnotitie is reeds een aantal technologie-alternatieven genoemd. De uitvoerings

alternatieven zijn ontwikkeld vanuit de voornaamste resterende milieugevolgen van het project, 

te weten CO2-emissie, energieverbruik, geluid en NOx-emissie. Derhalve zullen de volgende 

hoofdalternatieven worden onderzocht om deze gevolgen verder te beperken: 

- capaciteitsvergroting door andere opwekconfiguraties 

- energieoptimalisatie en CO2-vermindering 

- aanvullende geluidwerende maatregelen 

- verdere NOx-beperking. 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (zie paragraaf 5.3.11 en 7.6) is de combinatie van die 

elementen uit de uitvoeringsalternatieven, welke de beste mogelijkheden voor de bescherming 

van het milieu presenteren. 

5.3.2 Nu lalternatief/referentie-alternatieven 

Het nulalternatief beschouwt de situatie waarin eenheid B geen upgrade zou ondergaan. Dit 

zou betekenen dat eenheid B gereviseerd zou moeten worden om de levensduur te verlengen 

en om aan de huidige milieu- en andere eisen te voldoen. Voor EEP is dit economisch geen 

optimaal alternatief. In een concurrerende markt zijn voldoende capaciteit en een hoog 

rendement essentieel. Verder is ten gevolge van de CO2- en NOx-emissiehandel binnen 

Nederland emissie van relatief hoge hoeveelheden CO2 en NOx noch milieutechnisch noch 

economisch verantwoord. 
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5.3.3 Capaciteitsuitbreiding met andere opwekkingsconfiguraties 

Om de capaciteit uit te breiden zijn verschi"ende opties denkbaar. A"ereerst zou gedacht 

kunnen worden aan een compleet nieuwe STEG. Het voordeel daarvan zou zijn dat het 

energetisch rendement iets hoger zou liggen dan dat van de beoogde upgrade. De Kosten 

zouden echter ook beduidend hoger zijn. Het gaat dan om de Kosten van een STEG van 

560 MWe die circa ERU 400 miljoen bedragen. Deze optie staat ver van de gewenste 

economische optimalisatie en is daarom niet reeei. De milieuwinst is marginaal zodat 

kwantitatieve uitwerking niet zinvol is. 

Ook is het denkbaar om als alternatief eenheid A te upgraden in plaats van eenheid B. In het 

verleden is daar niet voor gekozen omdat eenheid B dichter bij het braak liggende 

bouwterrein ligt en bij de logistieke knooppunten. Inmiddels is eenheid A gerenoveerd en zou 

upgraden kapitaalvernietiging van de renovatie van eenheid A betekenen. V~~r het milieu 

zijn beide opties overigens gelijkwaardig. 

Ook zou eenheid A naast eenheid B omgebouwd kunnen worden. Daarmee zou de 

capaciteitsvergroting 2 x 560 MWe bedragen. Hiervoor is niet gekozen in verband met 

technologische onzekerheden, die onvermijdelijk met een dergelijke drastische ombouw 

gepaard gaan. Mocht de upgrade volgens verwachtingen verlopen, dan valt deze optie voor 

de toekomst zeker niet uit te sluiten. 

5.3.4 Alternatief vergassing 

In de richtlijnen wordt ook een vergassingsinstallatie voor bio-olie genoemd als optie. Bij 

de Clauscentrale is de meest realistische optie om van olievergassing uit te gaan. Immers 

voor olie zijn de opslagfaciliteiten beschikbaar. V~~r grootschalige aanvoer van vaste 

biobrandstoffen is de locatie minder geschikt omdat zeeschepen niet rechtstreeks naar de 

centrale door kunnen varen, maar overslag op kleinere schepen nodig zou zijn. Figuur 5.3.1 

geeft een principeschema van vergassing. 
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Figuur 5.3.1 Principeschema olievergassing met elektriciteitsopwekking 

De bio-olie wordt in de vergasser met behulp van zuivere zuurstof of lucht onder hoge 

temperatuur omgezet in syngas: een gas voornamelijk bestaande uit een mengsel van 

koolmonoxide, waterstof en eventueel stikstof. Oit is een brandbaar gas met in verhouding 

tot aardgas een lage energie-inhoud. De verontreinigingen in het syngas moeten zowel ter 

wille van het milieu als ter voorkoming van beschadiging van de gasturbines uit het syngas 

verwijderd worden. Oit gebeurt in de syngasreiniging die doorgaans uit verschillende trappen 

bestaat. Het gereinigde syngas wordt in een gasturbine die geschikt is voor laagcalorische 

gassen verstookt. Door de STEG-techniek kan - bij vergaande integratie - een overall 

rendement gehaald worden van circa 45%. Ais gevolg van de onvermijdelijke energetische 

verliezen in vergasser en syngasreiniging ligt dit wei beduidend beneden het rendement van 

een normale gasgestookte STEG (55-60%). 

Bij deze optie worden de volgende kanttekeningen geplaatst: 

- de charme van het alternatief is dat broeikasgassen vermeden kunnen worden en zelfs 

een (bijna) CO2-neutrale opwekking mogelijk zou zijn 

- het elektrisch rendement van een dergelijke configuratie is niet bijzonder hoog te noemen 

- de installatie zou bijzonder complex worden vanwege enerzijds de stoomzijdige integratie 

van vergasser en STEG en anderzijds de noodzaak inhouden een uitgebreide 

rookgasreiniging toe te passen om het syngas in de kwetsbare gasturbine in te kunnen 

zetten. Die rookgasreiniging zou bij een vergasser op een aanzienlijk hoger 

temperatuurniveau moeten worden bedreven en daarmee complexer zijn dan bij direct 

verstoken in een ketel. 

Oit alternatief wordt als onderdeel van het MMA in hoofdstuk 7 verder uitgewerkt. 

~ 

ci-
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5.3.5 CO2-vermindering 

Rendementsoptimalisatie 

Een van de belangrijkste milieunadelen van een centrale op fossiele brandstof, is de emissie 

van fossiel CO2 in de atmosfeer. Er zijn verschillende mogelijkheden om de CO2-emissie te 

verminderen. Voorop gesteld moet worden dat de CO2-emissie van eenheid 8 na upgrade 

relatief laag zal zijn vanwege: 

- de relatief lage CO2-emissie van een gascentrale ten opzichte van een kolencentrale 

- het hoge rendement van de nieuwe eenheid. Qua elektrisch rendement zal de nieuwe 

eenheid tot de wereldtop van aardgasgestookte eenheden gaan behoren. 

Tijdens het overleg met de verschillende leveranciers zal eerst volledige duidelijkheid over 

het uiteindelijk exact te behalen rendement ontstaan. EEP zal een installatie met een 

dusdanig hoog rendement kopen dat verdere rendementsverbetering economisch of 

bedrijfsmatig niet verantwoord is. De kosten voor de verbetering zijn dan zo hoog dat zelfs bij 

een hoge brandstofprijs de extra inkomsten niet opwegen tegen de extra kosten. 

CO2-vermindering is ook gekoppeld aan energieoptimalisatie, zowel intern als extern. Omdat 

dit een heel apart onderwerp is, wordt dat uitgewerkt in paragrafen 5.3.6 en 5.3.7. 

Afvangst en opslag CO2 

In principe is het ook mogelijk CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan. Deze techniek is 

echter nog niet op grote schaal bewezen. Recent is door een VG83-werkgroep waaraan 

experts van verschillende Europese land en deelnamen, een State of the Art rapport (VG8, 

2004) uitgebracht over de afvangst en opslag van CO2• Enkele conclusies uit dit rapport zijn: 

- drie soorten bestaande technieken vergen een beperkte verdere ontwikkeling; technische 

haalbaarheid lijkt niet de grootste belemmering 

- de voornaamste uitdaging is om de afvangst van CO2 met grotere energie-efficiency te 

realiseren. De huidige processen kunnen het elektrisch rendement wei met 20% verlagen 

- de kosten voor CO2-afscheiding en opslag worden gedomineerd door de kosten voor 

CO2-afscheiding. Voor gascentrales worden die kosten op EUR 40-70 per ton CO2, 

exclusief transport en opslag, geschat. Voor kolencentrales zijn de kosten per ton CO2 

aanzienlijk lager 

3 VGB Powertech is de Europese technische vereniging van elektriciteits- en stoomproducenten 

met ruim 400 leden binnen Europa 
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- CO2-afscheiding uit elektriciteitscentrales en CO2-opslag zijn niet op korte termijn als 

stand der techniek te beschouwen. Dit zal veel tijd vragen, wellicht 10 tot 15 jaar, voor 

zover een schatting daarvan al te geven valt. 

Gelet op de relatief hoge afscheidingskosten voor gascentrales en op de huidige 

marktprijzen voor CO2 (globaal EUR 5-30 per ton) wordt geconcludeerd dat CO2-afscheiding 

voor de Clauscentrale geen reele optie is. V~~r de Clauscentrale geldt als extra beperking 

dat in de nabijheid geen uitgeputte aardgasvelden zijn, waar de CO2 in opgeslagen zou 

kunnen worden. 

5.3.6 Interne energieoptimalisatie 

De verwachte energie-efficiency van eenheid C wordt allereerst vergeleken met normen en 

rendementen zoals elders behaald. Vervolgens zullen de mogelijkheden ter verdere 

verbetering worden besproken. 

Om het verwachte elektrische rendement in perspectief te plaatsen wordt het volgende 

vermeld: 

- de BREF voor grote stookinstallaties geeft voor combined cycles (= STEG's) een range 

van 54-58%. Het verwachte rendement voor eenheid C van gemiddeld 56% valt binnen 

de range voor STEG's. 

Ook zou een relatie gelegd kunnen worden met convenant Benchmarking Energie-efficiency, 

waarin de wereldtop voor gasgestookte eenheden is. Deze wereldtop wordt echter geheel 

bepaald door relatief nieuwe STEG-eenheden, die door een optimale integratie van 

gasturbine en stoomketel een optimaal rendement behalen. Een dergelijke integratie is met 

een bestaande stoomturbine niet meer te behalen, zodat de voorgenomen activiteit 

onvermijdelijk een lager rendement heeft dan een nieuwe STEG. Derhalve wordt die 

vergelijking hier ook niet gemaakt. 

Wat betreft de gevolgen van de bedrijfsvoering op het rendement en de emissies van de 

installatie wordt er op gewezen dat de omgebouwde eenheid dankzij het hoge rendement de 

eerste tien jaar naar verwachting zal fungeren als middenlast-eenheid, dat wil zeggen dat zij 

een aanzienlijk aantal uren van het jaar op vol vermogen in bedrijf zal zijn. Ongunstige 

gevolgen ten gevolge van deellast in de zin van lager rendement en hogere emissies zullen 

dan ook beperkt zijn. Gedurende de laatste levensjaren en bij zeer ongunstige 

marktomstandigheden zal de eenheid wei in deellast werken. 
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Een mogelijkheid voor interne energiebesparing zou ook aardgasexpansie kunnen zijn. Bij 

aardgasexpansie is er gas beschikbaar op hogere druk dan de verbruiker van dit gas nodig 

heeft. Dit gas kan op dezelfde manier als bij stoom in een turbine benut worden voor de 

aandrijving van een generator. Omdat het gas arbeid verricht, daalt de temperatuur veel 

sterker dan bij het smoorproces. 

De aardgasdruk bij de Clauscentrale bedraagt 55-60 bar. De garantiedruk bedraagt circa 

50 bar. De gasturbines hebben afhankelijk van type en leverancier, een minimale gasdruk 

van 20-50 bar nodig. Voor de expansiemachine moet de verhouding tussen ingaande en 

uitgaande ten minste 1,3 bedragen. Verwacht wordt dat gasexpansie niet rendabel zal zijn. 

Het rendementseffect is gering, in de ordegrootte van 0,1%. 

Resumerend zijn geen realistische opties voor verdere rendementsverhoging door middel van 

interne maatregelen ge'identificeerd, zodat deze ook niet in hoofdstuk 7 worden uitgewerkt. 

5.3.7 Externe energieoptimalisatie 

Restwarmtebenutting algemeen 

De beste plaatsen met een hoog potentieel voor benutting van restwarmte in Nederland blijken 

(KEMA, 2003) nabij: 

- nieuwe bedrijfsterreinen 

- glastuinbouw 

- woningbouw. 

Hierbij moet wei opgemerkt worden dat wezenlijke hoeveelheden warmte slechts economisch 

afzetbaar zijn bij grote locaties met de drie genoemde activiteiten. 

Restwarmtebenutting vanuit de Clauscentrale 

In 1996 is door BRO Adviseurs voor Onderzoek, Planvorming en Realisatie in Ruimtelijke 

Ordening, Economie en Milieu een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor 

multimodale en erg ie- en milieuparken op de locaties Maasbracht en Clauscentrale. Ten 

aanzien van de locatie Clauscentrale was de conclusie dat de locatie geschikt was voor 

energiebedrijven, milieutechnologie, weg/water georienteerde bedrijven en op bulk- en 

stukgoed gerichte multimodale bedrijven. Daartoe zou aan deze bedrijven tot 80 ha 

bedrijventerrein uitgegeven moeten worden. Het overige energieverbruik werd geschat op 

0,6 - 1,1 GJ per jaar. Deze studie is evenwel niet ge'implementeerd en er is ook geen enkel 

zicht op implementatie. Het areaal aan industriegebied is ook beperkt en bovendien zet de 
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gemeente meer op toerisme dan op industriele ontwikkeling in. Derhalve is geen wezenlijke 

afzetcapaciteit in de nabije omgeving van de centrale aanwezig noch te verwachten. 

De enige grote stedelijke agglomeratie nabij de Clauscentrale is die van Roermond. Deze is 

echter op 20 km afstand gelegen. In de structuurvisie van Roermond 2010 zijn vanaf 2001 

verspreid over drie locaties (Oolderveste, Roerdelta en Dennenmarken) ruim 1000 woningen 

geprojecteerd. Het aantal nog te bouwen woningen is te klein en de afstand en de 

versnippering te groot om enig perspectief op rendabele stadsverwarming te kunnen bieden. 

Bij de gemeente Linne zijn plannen voor nieuwbouw voor maximaal enkele honderden 

woningen. Mede vanwege de grote energie-efficiency van nieuwe woningen zijn deze 

aantallen echter veel te gering om tot rendabele warmtelevering vanuit de Clauscentrale te 

komen. 

Wat betreft industrieterreinen komen eveneens aileen industrieterreinen in Roermond in 

aanmerking. Dit zijn: Roerstreek-Zuid, Spoorzone-Noord, Broekhin II, Tuincentrum, 

Spickerhoven III, Solvay en Ambachssingel, totaal 134 ha. De warmtevraag is zelfs bij 

benadering niet aan te geven. Verwacht wordt dat mede ten gevolge van de versnippering van 

de terreinen geen reeel perspectief op warmteafzet voorhanden is. Bij vestiging van een zeer 

grote warmteafnemer zou dit perspectief uiteraard kunnen wijzigen. 

Het enige in aanmerking komende glastuinbouwterrein is gelegen te Maasbree op 

hemelsbreed 25 km in noordelijke richting. De schaal van dit terrein is te klein (circa 100 ha) en 

de afstand te groot om enig perspectief te bieden. 

EEP zal met de gemeente Roermond contact houden om tijdig perspectiefrijke mogelijkheden 

te signaleren. De kans dat hieruit economisch rendabele opties naar voren komen, wordt 

echter zeer laag ingeschat. Vanwege het lage perspectief wordt dit alternatief niet verder 

uitgewerkt. 

5.3.8 Geluidarme uitvoering nieuwe installaties 

Vastgesteld wordt dat in de voorgenomen activiteit reeds sprake is van vergaande akoesti

sche voorzieningen. Zo zijn bijvoorbeeld de afgassenketels en de ketelvoedingpompen in 

een geluidisolerend gebouw geplaatst (de ketelvoedingpompen bovendien binnen een 

omkasting in het gebouw) en zijn de hoofdtransformatoren aan vier zijden van een afscher

mende wand voorzien. Het is niet ongebruikelijk dat bij dergelijke elektriciteitcentrales de 

afgassenketels, de ketelvoedingpompen en transformatoren buiten worden geplaatst. 

Tevens zullen omvangrijke geluiddempers worden geplaatst in de verbrandingslucht-
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aanzuigkanalen, in de rookgaskanalen tussen gasturbines en afgassenketels en voor de 

schoorstenen waardoor de geluidemissie van deze bronnen reeds tot een minimum wordt 

beperkt. 

Genoemde voorzieningen voldoen ruimschoots aan het hieromtrent gestelde in de BREF 

Large Combustion Plants. Een verdere geluidreductie aan deze bronnen is moeilijk, zo niet 

onmogelijk. 

Uit de akoestische berekeningen met betrekking tot de situatie na realisatie van de voor

genomen activiteit voigt dat de huidige installaties maatgevend zijn voor de geluidimmissie in 

de omgeving. Een verdere reductie van de nieuwe installaties, indien al mogelijk, zal slechts 

tot een zeer geringe afname van de geluidniveaus in de omgeving leiden. Ais meest 

dominantie (bestaande) geluidbronnen kunnen de beide koeltorens, de koelwaterpompen en, 

in enigszins mindere mate, de dakventilatoren van de machinezaal worden genoemd. 

In het "alternatief met aanvullende geluidreducerende maatregelen" is derhalve uitgegaan 

van aanvullende maatregelen met betrekking tot de koeltorens en de koelwaterpompen. 

Met betrekking tot de koeltorens wordt hierbij gedacht aan het toepassen van zogenaamde 

"drupschotten" ("Aufprallabschwacher") welke boven het opvangbassin onderin de koeltorens 

kunnen worden geplaatst. De te realiseren reductie is afhankelijk van het te behandelen 

bassinoppervlak; uitgegaan is van een bronreductie van circa 2 dB. 

Met betrekking tot de koelwaterpompen wordt gedacht aan het omkasten van de pompen. 

Ten behoeve van koeling dient de omkasting te zijn voorzien van geluidgedempte ventilatie

openingen. Mogelijk zal geforceerde (mechanische) koeling noodzakelijk zijn. De beoogde 

bronreductie bedraagt circa 10 dB. 

In paragraaf 7.3 worden de resultaten gegeven van de akoestische berekeningen voor dit 

alternatief. 

5.3.9 Verdere NOx·beperking gasturbines/variant ureum 

Verdere NOx·beperking 

Bij verbranding van aardgas ontstaan als bijproduct stikstofoxiden (NOx). Thermisch NOx, het 

NOx dat ontstaat bij de reactie van de stikstof uit de verbrandingslucht met zuurstof, vormt 

verreweg het grootste deel van de totale bij de verbranding van gasvormige brandstoffen 

geproduceerde hoeveelheid NOx• Met name de hoge vlamtemperatuur speelt hierbij een 
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belangrijke rol. Daarnaast wordt NOx gevormd door de stikstof die in de brandstof aanwezig is. 

Het aandeel daarvan is doorgaans zeer gering. 

De maatregelen die genomen kunnen worden om de thermische NOx-productie te verlagen 

worden dan ook gericht op: 

- verlaging van de vlamtemperatuur 

- verkorting van de contacttijd van de warme gassen 

- een zo laag mogelijk zuurstofpercentage in de reactiezone. 

Hierbij dient wei bedacht te worden dat eveneens een stabiele en volledige verbranding nage

streefd wordt, maar dat de bovenstaande soort maatregelen een negatief effect kunnen 

hebben op deze doelstellingen. Verder is voor een hoog gasturbinerendement een zo hoog 

mogelijke uitlaattemperatuur van de verbrandingskamer gewenst. 

Het verlag en van de vlamtemperatuur zal daarom ook betekenen dat piektemperaturen in de 

vlam zoveel mogelijk moeten worden vermeden. Bovendien zullen bij klein ere temperatuur

schommelingen in de vlam de NOx-emissies lager worden. 

De concrete wijze waarop gasturbineleveranciers de NOx-emissie trachten te verlagen, ver

schilt in detail. Omdat nog geen gasturbineleverancier is geselecteerd, kan thans nog niet 

nauwkeurig worden aangegeven hoe de NOx zal worden gereduceerd. 

Om kosten- en effectiviteitsredenen zullen de NOx-emissies van de voorgenomen activiteit met 

behulp van "droge" technieken worden gereduceerd en niet met "natte" technieken. De 

beschikbare methoden waaruit een keuze zal worden gemaakt (mogelijk een combinatie van 

methodes) worden hierna in grote lijnen beschreven. 

Droge DeNOx-technieken 

De eerste groep NOx-emissiebeperkende maatregelen voor gasturbines zijn de "droge" tech

nieken: 

- aanpassing van verbrandingskamers 

- getrapte verbranding met rijklarm mengzones 

- voormenging van lucht en brandstof 

- hybride verbrandingskamers 

- katalytische verbrandingskamers 

- externe recirculatie. 
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Aile bovenstaande technieken zouden in de gasturbine-installatie kunnen worden ingebouwd 

(Le. het zijn geen "end of pipe" technologieen). 

Optie a: aanpassing van de verbrandingskamers kan op diverse manieren plaatsvinden. De 

belangrijkste aanpassingen zijn grotere luchtovermaat in de reactiezone, betere 

menging van brandstof en lucht en kortere verblijftijd in de kamer. Dit wordt 

bewerkstelligd door opdeling in meerdere kleine branders en door wijziging van de 

constructie van de verbrandingskamer. 

Optie b: bij het systeem met getrapte verbranding wordt het gas in eerste instantie met een 

ondermaat lucht, dat wil zeggen minder dan voor volledige verbranding nodig is, 

verbrand. Daarna vindt snelle koeling plaats door luchtbijmenging en vervolgens 

vindt restverbranding plaats. Het regelen van deze branders is zeer gecompliceerd, 

omdat de verhouding tussen de diverse luchthoeveelheden varieert met de belas

ting. 

Optie c: de methode van voormenging behelst verlaging van de verbrandingstemperatuur 

door de lucht en de brandstof te mengen voordat ze in de verbrandingskamer 

komen. Zelfontbranding, vlamterugslag en vlamstabiliteit zijn problemen bij deze 

methodiek. 

Optie d: de hybride verbrandingskamer bestaat uit een systeem met voormengbranders en 

een ondersteuningsbrander. Deze laatste brander heeft als belangrijkste taak de 

vlamstabiliteit te bevorderen. 

Optie e: katalytische verbrandingskamers werken met een zeer grote 

luchtlbrandstofverhouding. Met behulp van een katalysator wordt de vi am gestabili

seerd. Dit systeem is zeer gecompliceerd, omdat op de conventionele manier met 

deellast gestart en gewerkt moet worden. Deze techniek is niet eerder toegepast bij 

een STEG-installatie, zoals de voorgenomen activiteit. 

Optie f: bij het systeem van externe recirculatie worden de uitlaatgassen deels terug

gevoerd naar de compressorinlaat. Deze methode is zeer gecompliceerd en erg 

duur, zeker bij toepassing in een STEG-installatie. Deze methode is dan ook voor 

een dergelijke installatie nog niet toegepast. 
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Door gasturbineleveranciers wordt onderzoek uitgevoerd naar een zo groot mogelijke ver

hoging van het gasturbinerendement door met hogere vlamtemperaturen in de gasturbine te 

werken. Dit kan echter leiden tot vermindering van de doelmatigheid van maatregelen ter 

reductie van de NOx-emissies. Er bestaat derhalve een conflict tussen het verhogen van het 

gasturbinerendement en verdere NOx-reductie (een hoog rendement is uiteraard ook zeer 

belangrijk omdat dit minder brandstof vereist en minder CO2-emissie geeft). 

De uiteindelijk toegepaste droge technieken zullen nog enigszins van de leverancier afhan

gen. Nadat de STEG-installatie stabiel opereert zal een meet- en optimalisatieprogramma 

worden gestart. De resultaten van dit programma zullen aan het bevoegde gezag worden 

gerapporteerd. 

Om te voldoen aan BREF LCP zal een maximale NOx-emissie van 20-50 mg/Nm3 (15% O2) 4 

bereikt moeten worden. Het BEES eist maximaal 45 g/GJ. Daarom wordt in dit MER voor de 

NOx-emissieberekeningen voor de gasturbinelafgassenketelinstallatie een maximale NOx-

emissie van 42 g/GJ (24 h gemiddelde waarde) gehanteerd. Uit de praktijk is gebleken dat in 

de praktijk lagere waarden verwacht kunnen worden. De uiteindelijk te bereiken waarde is 

afhankelijk van de leverancier van de gasturbine. 

In paragraaf 5.3.9 worden verdergaande NOx-beperkende maatregelen behandeld, zoals 

natte en katalytische technieken. 

In paragraaf 5.1.9 werd reeds de voorgenomen droge techniek gepresenteerd. Deze bleek 

het meest kosteneffectief. In het navolgende wordt als mogelijk verder gaande technieken 

ingegaan op natte technieken en toepassing van katalysatoren voor NOx-beperking. 

Natte DeNOx-technieken 

Natte technieken bestaan uit het onder hogedruk inspuiten van water of stoom in de 

verbrandingskamer en omvatten: 

- absorptiereductie 

- oxidatiereductie 

- oxidatieabsorptie 

- equimoleculaire absorptie. 

4 7-42 g/GJ 
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Om stoom- of waterinjectie te kunnen toepassen, dient de gasturbine een aantal extra voor

zieningen te krijgen. De verbrandingskamer van de gasturbine zal moeten worden aangepast 

voor injectie van stoom of water. Hierdoor zal het rendement afnemen. 

Daarnaast dient er een aantal extra componenten te worden ge'installeerd, zoals een 

verstuiver, inspuitpomp, leidingen, kleppen en extra meet- en regelapparatuur. De daarvoor 

benodigde investeringskosten bedragen circa 5% van de investeringskosten van de gas

turbine en de generatorset. De onderhoudskosten zijn ook hoger en de waterbehandeling 

zorgt voor extra bedrijfskosten. De benodigde gedemineraliseerd-waterinstallatie zou voor 

een grotere capaciteit moeten worden ontworpen. 

Vergelijking van droge en natte technieken op grond van milieuprestaties, economie en 

techniek levert het volgende op: 

milieu: natte technieken resulteren in minder rendement van de centrale en meer 

watergebruik. Het is niet duidelijk of natte technieken effectiever zijn voor de reductie van 

de NOx-emissies in vergelijking met droge technieken 

- economisch: de kosten voor het installeren en onderhouden van natte technieken zijn 

hoger dan voor drage technieken. Niet aileen de kapitaal- en bedrijfskosten van de 

gasturbine (GT) zijn hoger in vergelijking met de drage technieken, maar met het oog op 

de behoefte aan extra water voor het inspuiten in de verbrandingskamer van de GT geldt 

hetzelfde ook voor de kapitaal- en bedrijfskosten van de waterbehandelingsinstallaties 

- technisch: droge reductietechnieken zijn meer toegepast voor NOx-reductie, omdat zij 

eenvoudiger en goedkoper zijn en zich meer hebben bewezen. Dit is een sterke 

aanwijzing dat droge technieken de voorkeur verdienen boven de natte technieken. 

Derhalve worden bij de voorgenomen activiteit drage DeNOx-technieken toegepast. Ook het 

BREF voor de grate stookinstallaties (BREF LCP) stelt dat bij nieuwe installaties toepassing 

van drage technieken Best Beschikbare Techniek is. 

Katalytische technieken 

Een groot aantal technieken om NOx verder te beperken zijn nog in de fase van studie en 

onderzoek. Ais technieken die zich in de praktijk wei ruimschoots bewezen hebben, blijven 

over: 

- selectieve niet-katalytische reductie (SNCR) 

- selectieve katalytische reductie (SCR). 
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De volgende chemische reacties geven het denitrificatieproces van SNCR en SCR weer: 

- tussen ammoniak en stikstofoxide: 4 NO + 4 NH3 + O2 ~ 4 N2 + 6 H20 

- tussen ammoniak en stikstofdioxide: 2 N02 + 4 NH3 + O2 ~ 3 N2 + 6 H20. 

Seide processen maken gebruik van de reactie tussen NH3 en NOx, waarbij de moleculen 

stikstof (N2) en water (H20) worden gevormd. De reactie met de niet-katalytische reactie treedt 

op bij temperaturen tussen 900 ac en 1000 ac. De reactiesnelheid bij lagere temperaturen is 

veel te laag om enige reductie op te leveren. De toepassing van een katalysator bij de 

katalytische reacties geeft een voldoende grote reactiesnelheid voor een goed 

reductierendement bij temperaturen tussen 200 ac en 400 ac. 

De toepassing van SNCR is technisch niet mogelijk bij gasturbines, omdat een temperatuur 

van slechts 900 °c wordt bereikt bij de gasturbineschoepen, een plaats waar geen NH3 kan 

worden ge·injecteerd. Door de injectie van NH3 stroomopwaarts van de schoepen waar de 

temperatuur hoger is, wordt juist NOx gevormd. Ais de rookgassen stroomafwaarts van de 

gasturbine worden gekoeld, is de temperatuur te laag om het SNCR-proces toe te passen. Om 

deze redenen wordt SNCR achter de gasturbines niet beschouwd als een reeel alternatief voor 

de voorgenomen activiteit. 

Zo blijft het SCR-proces over als het enige realistische alternatief voor de geselecteerde droge 

NOx-techniek bij de gasturbines. Aileen het SCR-proces is bruikbaar voor efficiente NOx-

reductie bij de lagere temperaturen van de rookgassen die stroomafwaarts van de stoomketel 

worden gekoeld. De reactie vindt plaats op het oppeNlak van een katalysator. De huidige 

generatie katalysators heeft Ti02 als drager en wolfraam of vanadiumoxiden als de actieve 

componenten. 

De katalysator is uitgevoerd als honingraat- of plaatkatalysator, waarbij het rookgas door de 

kanalen stroomt die worden gevormd door de honingraat- of plaatstructuur. De katalysatoren 

worden in een aantal lagen in het uitlaatgaskanaal van de ketel geplaatst. De NH3 wordt 

stroomopwaarts van de katalysator in het rookgas ge'injecteerd. De totale installatie wordt de 

SCR-installatie of de DeNOx genoemd. Via deze methode kan de NOx-concentratie in het 

rookgas met ongeveer 50%5 worden gereduceerd. Het verwachte jaargemiddelde voor NOx-

emissie zou daarbij van 35 g/GJ tot 17 g/GJ afnemen. 

5 een hogere reductie is in principe mogelijk, maar bij lage ingangsconcentraties lastig te behalen 

en meestal slechts ten koste van een hoge ammoniak doorslip 
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Binnen de afgassenketel zou ongeveer 10 meter gereserveerd moeten worden om de 

katalysator te kunnen inbouwen. Oit dient om de druk stroomopwaarts van de katalysatoren 

hetzelfde te houden en zo de tegendruk van de gasturbines ten opzichte van de situatie zonder 

de katalysator niet te be'invloeden. De drukval door de katalysator zou ongeveer 4 mbar 

bedragen. Oit zou een extra brandstofverbruik betekenen van ongeveer 0,5%. De NOx-

concentratie in de rookgassen is reeds laag voor verdere NOx-reductie. Een reductie van 80% 

is ook mogelijk, maar dan moet de hoeveelheid katalysator meer dan verdubbeld worden en 

lopen het druk- en daarmee het rendementsverlies verder op. Oeze variant is dus zonder meer 

minder kosteneffectief dan de 50% reductie-variant. Voorts neemt de drukval ook navenant 

toe, waardoor het extra brandstofverbruik en de CO2-emissie toenemen. 

Een potentieel negatief milieu aspect van katalytische OeNOx is de noodzaak om ammonia ter 

plekke op te slaan en de veiligheidsrisico's van een dergelijke opslag. Voor eenheid C 

bedraagt de opslaghoeveelheid circa 8 ton (twee weken gebruiksvoorraad), waarvoor een tank 

van circa 8 m3 vereist is. 

Ammonia is een 24,7%-oplossing in water en wordt onder atmosferische druk opgeslagen. De 

installatie omvat voorts vulaansluitingen en een gasbuffervat van circa 1 m3. De giftigheid van 

NH3 zal veel eerder problemen geven dan de explosiviteit zodat de giftigheid maatgevend is. 

Het risico van de ammoniaopslag wordt hier benaderd door van het gevaarlijkere ammoniak

gas uit te gaan. Vergeleken met ammoniakgas is een ammoniaoplossing veel minder vluchtig 

en daarom zullen de concentraties en risico's veel lager zijn. 

SAVE (SAVE, 1991) heeft het individuele en groepsrisico van 200 ton6 ammoniakopslag bij de 

Centrale Gelderland te Nijmegen berekend. In die situatie waarin de afstand tussen de centrale 

en de woonbebouwing 650 m bedraagt, wordt het plaatsgebonden (= individuele) risico7 op 

5.10-8 per jaar geschat. Gezien de aanzienlijk kleinere opslagcapaciteit en toepassing van 

ammonia in plaats van ammoniak voor de Clauscentrale (afstand van opslagtank tot de wonin

gen circa 400 m) kan worden gezegd, dat het plaatsgebonden risico lager is dan 1.10-B/jaar. 

Mede gelet op dit risico is het duidelijk dat het groepsrisico onder de orienterende waarde blijft. 

De totale kosten van SCR-techiek voor eenheid C worden geraamd op circa EUR 10-12 

miljoen per jaar (zie bijlage 0 bij dit MER). V~~r dit bed rag wordt naar verwachting jaarlijks 

500 ton en maximaal circa 1400 ton NOx gereduceerd. De kosten per ton verwijderde NOx 

6 

7 

deze hoeveelheid is gebaseerd op de behoefte van een kolencentrale en Jigt aanzienJijk boven die 

van de onderhavige gascentrale (circa 8 ton) en vergelijkbaar met de hoeveelheid nodig voor de 

SeR van de bio-olieketel (200 ton) 

de kans dat ten gevolge van die activiteit op korte termijn een dodelijk slachtoffer va It 
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bedragen ongeveer EUR 7.000 - 24.000 per ton. De NER hanteert een indicatieve 

referentiewaarde v~~r de kosteneffectiviteit van EUR 4.550,-- per ton om de procesemissies te 

verminderen (NER, 2004). Gezien de lage kosteneffectiviteit van deze NOx-emissie

reductietechnologie wordt deze niet geselecteerd voor de voorgenomen activiteit. 

Ter vergelijking: er zijn SCR-installaties bij kolengestookte energiecentrales ge'installeerd. In 

deze installaties is de NOx-concentratie afgenomen van 800 mg/mo
3 tot 200 mg/mo

3
, hetgeen 

meer voordeel voor het milieu oplevert. Daar de inlaatconcentratie veel hoger is dan bij 

gasgestookte installaties, bedragen de kosten per ton verwijderde NOx ongeveer 

EUR 2.000,--. Vergelijkbare andere NOx-reducerende technieken hebben bij deze hoge 

concentraties dezelfde kosteneffectiviteit. De handelswaarde voor NOx bedraagt in 

Nederland thans zelfs minder dan EUR 1.000Iton. 

Tot slot wordt er op gewezen dat het BREF LCP (zie paragraaf 3.2.4.2) SCR bij gasgestookte 

eenheden slechts in bijzondere omstandigheden (zoals saneringsgebieden) als Best Beschik

bare Techniek kwalificeert. In het geval van eenheid C betekent dit dat SCR geen BBT is. 

Variant ureum 

In plaats van ammonia zou ook ureum toegepast kunnen worden in een SCR. Dit geldt voor 

zowel het alternatief SCR achter de STEG als voor de voorgenomen SCR achter de bio

olieketel. Ureum is een vaste stof met de chemische formule CH4N20. Het is een wit poeder of 

kristalvormig. Opname door de mens kan via inademing van stofdeeltjes, van de huid en door 

inslikken. Bij omgevingstemperatuur verdampt zij nauwelijks, maar door verstuiving kan een 

gevaarlijke concentratie in de lucht ontstaan. Het wordt in de VS en Japan veel gebruikt. In 

Europa wordt normaliter ammonia (circa 25% oplossing in water) gebruikt. 

Ureum ontleedt in de vuurhaard in CO2 en NH3 en dit ammoniumgas reageert in katalysatoren 

identiek aan de ammonium uit ammoniakgas of ammonia (ammoniak in water) . 

Terzijde wordt opgemerkt dat er nog andere reagentia, zoals ammoniumzouten en melamine, 

zijn die in beginsel toegepast kunnen worden bij SCR's. Deze hebben echter (nog) niet een 

commercieel stadium kunnen bereiken. 

De uitwerking van de milieuverschillen van dit alternatief wordt gepresenteerd in para

graaf 7.3.2. 
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5.3.10 Grotere schoorsteenhoogte 

De bestaande hoge schoorsteen van eenheid B kan niet gebruikt worden voor het afvoeren 

van de rookgassen van eenheid C omdat de capaciteit van de bestaande schoorsteen niet 

voldoende is. In plaats van een lage schoorsteen op de nieuwe afgassenketel zou wei een 

nieuwe hoge schoorsteen met dezelfde hoogte van de huidige schoorstenen van A en B 

gebouwd kunnen worden. Voordeel van een hoge schoorsteen is dat de rookgassen beter 

verspreid worden, zodat de grondconcentraties van de geemitteerde stoffen enigszins lager 

zijn dan met een lage schoorsteen. Een en ander wordt kwantitatief uitgewerkt in hoofdstuk 6 

en 7. 

5.3.11 Meest milieuvriendelijke alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief is tot stand gekomen door met betrekking tot de 

voorgenomen activiteit een aantal uitvoeringsalternatieven door te voeren waarvan gebleken 

is dat ze milieuvriendelijker zijn dan de voorgenomen activiteit. De samenstelling van dit 

alternatief wordt gemotiveerd en de gevolgen uitgewerkt in paragraaf 7.6. 

5.3.12 Uit te werken alternatieven 

Uit het voorgaande is duidelijk dat een aantal van de hiervoor behandelde alternatieven vol

strekt niet realistisch zijn. Dergelijke alternatieven behoeven niet uitgewerkt te worden. Ais uit 

te werken realistische alternatieven blijven over zoals vermeld in tabel 5.3.2. 

TabeI5.3.2 Omschrijving verder uit te werken alternatieven 

alternatieven omschrijving beschrijving 
milieugevolgen 

voorgenomen upgrade eenheid B naar STEG-eenheid C hoofdstuk 6 
activiteit 
nulalternatief voortzetting van het huidig gebruik van de hoofdstuk 6 

Clauscentrale (inc!. IPPC-eisen) 
uitvoerings- - geluidarme uitvoering installatie paragraaf 7.3 
alternatieven - verdere NOx-beperking met variant ureum paragraaf 7.4 

- grotere schoorsteenhoogte paragraaf 7.5 

meest milieu- combinatie van de meest milieuvriendelijke uitvoe- paragraaf 7.6 
vriendelijke ringsalternatieven 
alternatief 
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6 BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN DE MILlEU-EFFECTEN 

6.1 Inleiding 

6.1.1 Milieuaspecten 

In dit hoofdstuk zijn allereerst de bestaande toestand van het milieu en de autonome ont

wikkelingen in het studiegebied beschreven. Onder de autonome ontwikkelingen wordt 

verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu, als noch de voorgenomen activiteit 

noch een van de alternatieven daarvoor wordt gerealiseerd. Er wordt wei rekening gehouden 

met de effecten van voltooide en in uitvoering zijnde ingrepen en ingrepen die als gevolg van 

reeds vastgelegd beleid worden voorzien. 

Deze toestand wordt beschreven aan de hand van de abiotische aspecten lucht, water, 

bodem, geluid en veiligheid en de biotische aspecten natuur en landschap. Zij dient als 

referentiekader voor de beoordeling van de te verwachten milieu-effecten bij realisatie van 

de voorgenomen activiteit of een alternatief hiervoor. 

Wat betreft het referentiekader wordt als referentie gezien de situatie dat eenheid B op 

identieke wijze omgebouwd zou worden als eenheid A. De autonome ontwikkeling zou 

namelijk zijn dat eenheid Book aan IPPC zal moeten voldoen. 

Wat betreft het voornemen wordt uitgegaan van Vg (het gemiddelde scenario van het voor

nemen) en Vm (het maximale scenario van het voornemen). V~~r de toetsing wordt veelal 

volstaan met die van Vm omdat Vg dan automatisch voldoet. 

6.1.2 5tudiegebied 

De locatie van de Clauscentrale is gelegen aan de oostoever van de Maas, en direct ten 

oosten van de autosnelweg A2 (zie de figuren 1.1 en 4.2.1). De locatie betreft in feite een 

industrieterrein met de centrale als enige industrie. De toegang tot de centrale is vanaf het 

buurtschap Brachterbeek ten zuiden van de locatie. 

Het huidige terrein kan als voigt onderverdeeld worden (zie ook figuur 4.3.1): 

- het zuidelijk deel met de eenheden A en B 

- deel met drie opslagtanks voor bio-/stookolie (noordwestelijk) 

- deel met de twee koeltorens (noordelijk). 
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Aan de oostkant (naast eenheid B) is onbebouwd terrein waar de nieuwe installaties zullen 

worden gebouwd. Tevens zijn er (vlucht)havens aanwezig, die direct in de Maas uitmonden. 

Het studiegebied wordt gelijkgesteld met het beoordelingsgebied voor de verspreiding van 

luchtemissies (met name NOx), in dit geval een vierkant rondom de centrale met zijden van 

5 km (zie figuur 4.2.1). Binnen dit gebied ligt ook het noordelijkste deel van de Grensmaas, 

een speciale beschermingszone (SBZ) ingevolge de Natuurbeschermingswet. 

6.1.3 Omgeving 

In hoofdzaak kan de omgeving rondom de Clauscentrale onderverdeeld worden in de 

volgende gebieden: 

- het Julianakanaal, het kanaal Wessem-Stevensweert, de Maas en de Maasplassen, ten 

westen, noorden en oosten van de locatie. De kanalen en de Maas zijn van groot belang 

als transportverbinding, de Maasplassen hebben een heel belangrijke recreatiefunctie 

- woonbebouwing: 

• Brachterbeek (circa 400 meter zuidelijk) 

• Maasbracht (overkant van de A2; circa 1 km westelijk) 

• Linne (circa 1,5 km stroomafwaarts aan de Maas; tevens ook waterkrachtcentrale) 

• Wessem (overkant van de Maas; circa 1,5 km noordelijk) 

- infrastructuur: 

• A2 en N271 en diverse hoogspanningslijnen (+ trafostation) 

- agrarisch en groengebied richting Linne en Montfort. 

Voor een beschouwing van de mogelijke effecten van het voornemen op de natuurgebieden 

in de verdere omgeving, wordt verwezen naar paragraaf 5.8. 

6.1.4 Autonome ontwikkeling 

De auto nome ontwikkeling van de Clauscentrale is dat eenheid B over enkele jaren het einde 

van zijn levensduur nadert en dus uit bedrijf moet worden genomen of gerenoveerd. Op de 

langere termijn, dat wil zeggen na circa 2015, geldt dit overigens ook voor eenheid A. Hierbij 

wordt aangetekend dat de locatie, gelet op het rijksbeleid (SEV) en haar bijzondere 

geschiktheid, toch voor grootschalige elektriciteitsopwekking bestemd zal blijven. 
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Van belang is de toekomstige aanleg van de A73, min of meer parallel aan de N271. De 

minimale afstand van deze weg tot de Clauscentrale bedraagt circa 2,5 km. De invloed van 

de voorgenomen activiteit op aspecten als luchtkwaliteit en geluid moet dus in samenhang 

met be ide wegen worden beschouwd, waarbij de A2 aanzienlijk dichter (minder dan 1 km) bij 

de centrale gelegen is dan de toekomstige A 73. 

6.2 C02-doelstelling 

Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat CO2-emissies geen onderdeel zijn van de 

Wet milieubeheervergunning (ex hoofdstuk 8 Wm) waar het hier om gaat. Naar aanleiding 

van de richtlijnen en ter informatie wordt het volgende weergegeven. 

De CO2-emissie van eenheid A verandert in principe niet omdat de installatie niet wijzigt. 

Eventuele wijzigingen zijn een gevolg van veranderde brandstofinzet. 

De relevante vergelijking is die tussen eenheid B en C. De specifieke emissies zijn weer

gegeven in tabel 6.2.1. 

TabeI6.2.1 Gemiddeld verwachte CO2-emissies 

eenheid B eenheid C eenheid C 

(2004) (gasmaximaal) (2 GT's met bio-olie) 

productie (GWh) 1529 10512 8404 

vrachten (kton) 775 3772 2515 

per jaar 

gr per kWh 0,51 0,36 0,30 

Geconstateerd kan worden dat de absolute emissies als gevolg van de verwachte groei in 

productie zullen toenemen. De emissie per kWh neemt echter af. 

De landelijke doelstelling voor CO2-reductie voor de elektriciteitssector bedraagt blijkens het 

kolenconvenant 3 Mton. Door de inzet van bio-olie op de eenheden A en B wordt hier thans 

reeds invulling aan gegeven. Zij bedroeg in 2004 circa 100 kton vermeden CO2 of we I 3% van 

de concrete doelstelling (3 Mton) uit het Kolenconvenant voor de elektriciteitssector. De groei 

van de elektriciteitsproductie is in de ramingen van de overheid van de toekomstige CO2-

emissies van Nederland meegenomen en reeds meegenomen bij de taakstelling van de 
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elektriciteitsbedrijven. Het nieuwe initiatief draagt zowel door de rendementsverhoging als 

door de inzet van bio-olie bij aan de landelijke doelstelling op het gebied van CO2-beperking. 

6.3 Lucht 

6.3.1 Luchtkwaliteit in Nederland 

De algemene luchtkwaliteit in Nederland wordt be"lnvloed door bronnen zowel binnen als 

buiten de landsgrenzen. Onder bepaalde weersomstandigheden kunnen deze bronnen zeer 

hoge concentraties van S02 en NOx en secundaire luchtverontreinigende componenten zoals 

sulfaat en nitraat veroorzaken. Deze omstandigheden doen zich doorgaans in de winter voor, 

wanneer een zwakke noordoostelijke of zuidoostelijke wind een brede band luchtverontreini

gende stoffen vanuit Duitsland, Polen, Tsjechie en Siowakije naar Nederland voert. 

De concentraties zijn dan hoog omdat de verontreiniging door de inversie zich in een dunne 

luchtlaag bevindt met een zeer beperkt mengproces en omdat er nagenoeg geen verlies 

plaatsvindt door droge depositie, aangezien grote delen van Europa bedekt zijn met sneeuw. 

In de zomer kunnen ook perioden met verhoogde luchtverontreiniging voorkomen bij zonnig en 

warm weer met lage windsnelheden en tijdens perioden dat de wind uit oostelijke richting 

waait. Bij deze weersomstandigheden komen over het gehele land verhoogde ozon- en 

N02-niveaus voor, gevormd door stikstofdioxide en reactieve koolwaterstoffen. 

Dankzij diverse Europese en nationale programma's wordt de grootschalige luchtkwaliteit in 

Europa en dus ook in Nederland stap voor stap verbeterd. Dit geldt ook voor de meest rele

vante componenten voor dit MER, te weten stikstof- en zwaveloxiden en stof. 

6.3.2 Luchtkwaliteit in de omgeving van de Clauscentrale 

Afbakening componenten 

Zoals al gesteld zijn gelet op de brandstoffen die worden verstookt, aardgas en olien, hoofd

zakelijk stikstofoxiden (NO en N02), zwaveloxide en stof relevant. Hiermee verbonden is zure 

depositie, die voor een deel het gevolg is van de droge en natte depositie van NOx en S02. 

Daarnaast ontstaan geringe hoeveelheden van de componenten distikstofoxide (N20), 

koolstofmonoxide (CO) en koolwaterstofverbindingen (CxHy). De verwachte concentraties van 

deze verbindingen in rookgassen zijn echter zo gering dat be"lnvloeding van de luchtkwaliteit 

daardoor niet aan de orde is. CO2 is geen component die de luchtkwaliteit be"lnvloedt. 
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De achtergrondniveaus van de componenten PAK's (polycyclische aromatische koolstof

verbindingen) worden in dit MER ook niet behandeld omdat dankzij de goede verbranding 

geen emissie van betekenis van deze componenten wordt verwacht. Hetzelfde geldt voor 

dioxinen en furanen. Deze verbindingen zullen niet in de rookgassen ontstaan onder andere 

omdat geen vrije koolstof in de rookgassen aanwezig is. 

Berekeningen voor de luchtkwaliteit zijn uitgevoerd met het verspreidingsmodel KEMA Stacks 

(versie maart 2006). De luchtkwaliteit in de omgeving van de Clauscentrale is afgeleid uit de 

meest recente database van het RIVM met achtergrondconcentraties (GCN Database 2006). 

Het Milieu en Natuur Planbureau binnen het RIVM produceert jaarlijks kaarten met generieke 

concentraties voor Nederland (GCN) en op basis van toekomstscenario's voor diverse lucht

verontreinigende stoffen. Deze kaarten (GCN kaarten genaamd) zijn bedoeld voor het geven 

van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland. Ten behoeve van rapportage

verplichtingen in het kader van het Besluit Luchtkwaliteit worden de kaarten beschikbaar 

gesteld als achtergrondconcentraties in modelberekeningen CAR II en het Nieuwe Nationale 

Model (NNM). In dit MER zijn deze waarden gebruikt als achtergrondwaarden. 

Zure depositie 

Zure depositie is de neerslag van verzurende stoffen op de bod em en het water. Zij kan onder

scheiden worden in droge en natte zure depositie. Droge depositie is de verwijdering van 

gassen en aarosolen uit de dichtst bij de aarde gelegen luchtlaag. Natte depositie bestaat uit 

de zure verbindingen die via regen vanuit de lucht in de bodem en het oppervlaktewater 

terechtkomen. 

De belangrijkste componenten van "zure regen" zijn stikstofoxiden (NO en N02), salpeterzuur 

(HN03), salpeterigzuur (HN02), zoutzuur (HCI) en ammoniak (NH3), en de aarosolen nitraat 

(N03) en ammonium (NH4). 

De totale potentiale zure depositie in midden-Limburg bedroeg in 2001 circa 4000 equivalenten 

zuur (mol W) per hectare per jaar. Daarvan is circa tweederde droge en circa een derde natte 

depositie. 

Volgens de nationale richtlijnen moest het totaal van de potentiale zure depositie gemiddeld 

over het hele land worden beperkt tot 2400 mol/ha.j in het jaar 2000 en tot 1400 mol/ha.j in 

2010 (NMP4, 1998). Deze streefwaarden worden op landelijk niveau niet gehaald. Ook reali

satie van deze waarden in Limburg is zeer twijfelachtig. 
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Voor stikstofoxiden bedraagt de voor Nederland nagestreefde depositie in 2010 1650 mOl/ha.j. 

In 2001 lag deze in Nederland gemiddeld op 2350 mOl/ha.j. In Limburg gemiddeld op circa 

3500 mol/ha.j. Voor 2010 zou de streefwaarde in Limburg vermoedelijk niet gehaald kunnen 

worden. 

6.3.3 Bijdrage van de Clauscentrale aan de luchtkwaliteit 

Toets emissies 

Tabel 6.3.1 geeft een overzicht van de specifieke emissies zoals al eerder vermeld in de 

hoofdstukken 4 en 5. In de tabel zijn eveneens de normen vermeld waaraan de emissies 

krachtens regelgeving dienen te voldoen. Geconcludeerd kan worden dat de verwachte 

emissies voldoen aan de regelgeving. De (omgerekende) waarde van 42 g/GJ voor de 

nieuwe STEG's uit de BREF LCP-richtlijn zou wellicht gezien kunnen worden als een aan

scherping van het Bees. De tijdseenheden zijn echter verschillend. De BREF LCP hanteert 

namelijk dagwaarden als absoluut plafond, terwijl volgens Bees 95% van aile daggemiddelde 

meetwaarden in een jaar onder de limiet (hier 45 g/GJ) en de overige onder 200% van de 

dagwaarde (hier 90 g/GJ) moeten blijven. Per saldo hoeft het BREF LCP dus niet strikter te 

zijn dan het Bees, zodat geen sprake van aanscherping hoeft te zijn. Ter voorkoming van 

discussies vraagt EEP voor de nieuwe STEG's 42 g/GJ (gemeten en beoordeeld volgens 

Bees) aan. 
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Tabel 6.3.1 Daggemiddelde emissies van luchtverontreinigende stoffen. Zie navolgend 

commentaar bij de emissiefactoren voor eenheid A 

emissiefactoren (g/GJ) 

maximaal geldende 
com- verwach- (thans aange- thans BEES A BREF LCP 
ponent eenheid ting1) vraagd) vergund norm 

onder- boven-
grens grens 

NOx eenheid AlB 
aardgas 42 98 98 140 14 28 
bio-olie 134 151 151 196 14 42 
zware stookolie 112 196 196 196 14 42 
eenheidC 
aardgas (gas-
turbine) 35 42 45 16,8 42 
bio-olie 20 28 33,6 14 28 

S02 eenheid AlB 
aardgas - - -
bio-olie 17 67 67 - 14 56 
zware stookolie 406 476 476 476 14 56 
eenheid C 
aardgas (gas-
turbine) - -
bio-olie 30 42 56 14 42 

stof eenheid AlB 
aardgas - - - -
bio-olie 13 17 17 - 1,4 5,6 
zware stookolie 3 17 - - 1,4 5,6 
eenheid C 
aardgas (gas-
turbine) - - -
bio-olie 2 2,8 8,4 1,4 2,8 

CO 
aardgas (gas-
turbine) 84 - 4 84 
bio-olie 14 - 8 14 

1) jaargemiddelde verwachtingswaarden, waarmee gerekend is voor de effecten 

Ten aanzien van de emissiefactoren van eenheid A wordt opgemerkt dat deze niet vallen 

binnen de BREF-range, maar wei voldoen aan IPPC omdat de vereiste maatregelen om de 

emissies binnen de range te brengen niet kosten-effectief zijn (zie bijlage C bij 

vergunningaanvraag voor detailinformatie). 
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De normen voor CO (BREF-range 5-100 mg/m3 bij 15% O2) leveren geen strijdigheid op. De 

emissie van koolwaterstoffen CxHy ligt beneden 10 mg/m3
. 

Normen buitenlucht 

De normstelling voor luchtverontreiniging in de buitenlucht is tamelijk complex te noemen. De 

belangrijkste documenten zijn de eerste tot en met de derde dochterrichtlijn van de EU

kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vertaling daarvan in het Besluit Luchtkwaliteit 2005, de Ner 

alsmede de nota Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen van VROM van juni 2001. 

In 2005 is het nieuwe Besluit luchtkwaliteit (8taatsblad 2005, nr. 269) in werking getreden. 

Dit Besluit implementeert de EU-kaderrichtlijn luchtkwaliteit (Richtlijn 96/62/EG) en de daarbij 

horende eerste EU-dochterrichtlijn (Richtlijn 1999/30/EG) in de Nederlandse wetgeving en 

geeft nieuwe grenswaarden voor 802, NOx, zwevende deeltjes (PM10) en Pb. Het Besluit 

bevat ook de oude regelgeving voor benzeen en CO. In het Besluit luchtkwaliteit staan 

nieuwe grenswaarden, plan- en alarmdrempels en de tijdstippen waarop hieraan moet 

worden voldaan. De grenswaarden geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat op 

een aangegeven tijdstip moet worden bereikt. Plandrempels (voer zwevende deeltjes en 

NOx) geven een kwaliteitsniveau aan waarboven het maken van plannen ter verbetering van 

de luchtkwaliteit verplicht is en erop gericht moet zijn om op de aangegeven termijn (2005 

respectievelijk 2010) aan de grenswaarden te voldoen. Met alarmdrempels (voor 802 en 

NOx) wordt een kwaliteitsniveau van de buitenlucht aangeduid waarbij een kortstondige 

overschrijding risico's voor de gezondheid van de mens inhoudt. De grenswaarden uit het 

Besluit luchtkwaliteit (2005) zijn implementaties van Europese dochterrichtlijnen en worden in 

de navolgende tabel weergegeven. 
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Tabel 6.3.2 Grenswaarden uit het Besluit.Luchtkwaliteit 2005 (8taatsblad 2005, 316), 

exclusief bepalingen voor verkeerswegen 

stof omschrijving norm waarde 

802 uurgemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden over- 350 

schreden in ~g/m3 

24-uursgemiddelde dat 3 keer per jaar mag worden over- 125 

schreden in ~g/m3 

jaargemiddelde in ~g/m" 1} 20 

winterhalfjaargemiddelde in ~g/m3 1) 20 

alarmdrempel in ~g/m3 gedurende 3 uur 500 

N02 uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden over- 200 

schreden in ~g/m3 

jaargemiddelde in ~g/m" uiterlijk in 2010 40 

alarmdrempel in ~g/m3 gedurende 3 uur in gebieden 400 

> 100 km2 

NOx jaargemiddelde in ~g/m" 1) 30 

PM10 jaargemiddelde in ~g/m" vanaf 2005 40 

24-uursgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden over- 50 

schreden in ~g/m3 

Pb jaargemiddelde in ~g/m3 0,5 

CO 8-uursgemiddelde concentratie 10000 

1) deze norm geldt voor ecosystemen en kent een beperkt toepassingsgebied 

Verder zijn immissienormen opgenomen in Nederlandse regelgeving vastgelegd in de nota 

"Emissiereductiedoelstellingen prioritaire stoffen" van VROM van juni 2001. Deze zijn echter 

voor het onderhavig project niet van belang omdat geen prioritaire stoffen geemitteerd 

worden. 

De recentste rapportage van de huidige luchtkwaliteit staat in het jaarrapport Luchtkwaliteit 

2002 van het RIVM. Het RIVM beheert het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) dat 

bestaat uit 55 meetlocaties. Het RIVM geeft voor een aantal stoffen (met name 802 , NOx en 

PM 10) de lokale situatie weer in haar rapportage. Voorts wordt voor een groter aantal stof

fen een inschatting gegeven van de lokale situatie. Aangezien in de nabijheid van Claus

centrale, met name gelet op de zuidwestelijke richting, geen grote luchtemittenten aanwezig 
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zijn mag aangenomen worden dat de waarden van het RIVM, zoals gemeten in die 

omgeving, een betrouwbaar beeld geven van de luchtkwaliteit rondom Clauscentrale. 

De stations van het landelijk meetnet die het dichtst bij Maasbracht gelegen zijn, zijn : 

107 Posterholt-Vlodropperweg 

131 Vredepeel-Vredeweg 

227 Budel-Toom. 

De jaargemiddelde waarden voor NOx en het aantal overschrijdingen van de uurgemiddelde 

grenswaarde staan in onderstaande tabel. De twee daarop volgende tabellen geven de 

waarden voor S02 en stot. 

Tabel 6.3.3 In 2004 gemeten N02-concentraties op nabij gelegen stations. 

jaargemiddelde aantal overschrijdin- max. uurwaarde 

waarde gen 200 ~g/m3 norm: 3 uur > 400 

norm: 24 

107 Posterholt-Vlodropperweg 24 - 98 

131 Vredepeel-Vredeweg 23 - 92 

227 Budel-Toom 23 - 103 

Tabel 6.3.4 De gemeten waarden voor S02 in 2002 op nabij gelegen stations 

(2004-waarden nog niet gepubliceerd) 

jaargemiddelde max. 24 uursgem. max. uurwaarde. 

waarde norm: max. 3 maal norm: max. 

norm: 20 > 125 24 maal > 50 

107 Posterholt-Vlodropperweg 3 16 34 

131 Vredepeel-Vredeweg 2 18 30 

227 Budel-T oom 3 14 113 
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Tabel 6.3.5 De gemeten waarden voor fijn stof (PM1 0) in 2004 op nabij gelegen stations 

jaargemiddelde waarde max. 24-uurs waarde 

norm: 40 norm: 35 maal > 50 

107 Posterholt-Vlodropperweg geen meetwaarde geen meetwaarde 

131 Vredepeel-Vredeweg 24 45 

227 Budel-Toom geen meetwaarde geen meetwaarde 

Volgens het RIVM zijn de Nederlandse grenswaarden voor S02, NOx, Pb, CO en benzeen in 

2004 niet overschreden. 

De autonome ontwikkeling ten aanzien van luchtverontreiniging is dat de grootschalige 

luchtverontreiniging door allerlei Europese en andere internationale regels geleidelijk zal 

verminderen. De belastingen van componenten verbonden met verkeer nemen in het alge

meen maar weinig af omdat de scherpere emissies goeddeels door de groei van het verkeer 

teniet gedaan worden. Niettemin is de luchtkwaliteit over de afgelopen jaren verbeterd en zal 

de komende jaren verder verbeteren. 

Toetsing immissieconcentraties 

Met het KEMA Stacks model zijn berekeningen uitgevoerd om de voorgenomen activiteit te 

toetsen aan de normen van het Besluit luchtkwaliteit (BLK). Er is gerekend voor het meest 

kritische jaar, te weten 2010. De achtergrondwaarden zijn die welke het RIVM heeft 

berekend (zie begin van deze paragraaf onder "Afbakening componenten"). 

Allereerst zijn immissieberekeningen voor de huidige situatie van de Clauscentrale uit

gevoerd, waarbij uitgegaan is van de maximale (vergunde) emissies. Figuur 6.3.1 geeft de 

contourplot voor de jaargemiddelde N02-concentraties in deze situatie. 
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Figuur 6.3.1 Jaargemiddelde concentratie N02 (1l9/m3) bij maximale emissie huidige Claus

centrale; schoorsteenhoogten 152 m 

Geconcludeerd kan worden dat de maximale waarde 22,95 Ilg/m3 is en de grenswaarde van 

40 Ilg/m3 niet in het geding komt. 

Ook voor de voorgenomen toekomstige situatie zijn voor de relevante componenten, de 

achtergrondwaarde, de maximale concentraties van de toekomstige Clauscentrale (een

heid A en C) bepaald. Deze zijn samen met de normen weergegeven in onderstaande tabel. 

De maximale bijdragen zijn bepaald op het punt met de hoogste belasting en met het theore

tische uitgangspunt dat steeds per component de maximale waarden voor de emissies zoals 
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berekend in tabel 5.1.3 worden geemitteerd. De werkelijk optredende waarden liggen daar 

dus zeker onder. 

Tabel 6.3.6 Jaargemiddelde waarden (in ~g/m3) van de achtergrond, inclusief maximale 

bijdrage Clauscentrale (huidige situatie respectievelijk voornemen) en grens

waarden. 

stot 

NOx 

802 

stot PM10 

N.B. de decimal en weerspiegelen geen absolute nauwkeurigheid, maar 

dienen slechts om onderlinge verschillen te tonen 

achtergrond max. waarde max. waarde grenswaarde 

huidige centrale voorgenomen o.b.v. BlK 
activiteit 

22,5 22,95 23,1 40 

3,5 «4) 3,7 20 

23,1 23,1 23,1 40 

De berekeningen voor N02 en fijn stof (PM10) zijn met het model STACKS uitgevoerd inclu

sief achtergrondniveaus en de invloed van de A2. Ten aanzien van de berekende waarden 

en de korte termijn parameters wordt per component het volgende opgemerkt. 

NOx 

Figuur 6.3.2 geeft de contourplot van de jaargemiddelde N02-concentratie in het gebied rond 

de Clauscentrale, op basis van berekeningen met de maximale emissie van de voor

genomen activiteit (zie tabel 5.1.3). Het betreft eerst de concentratieprofielen van de voor

genomen activiteit zonder effect van de A2. Bij berekeningen inclusief de A2 komt de maxi

male concentratie (32,3 1l9/m3) vlak naast de A2 te liggen. De emissies van wegverkeer zijn 

hierin dominant. 



50562099-KPS/PIR 05-3617 -6.14-

Figuur 6.3.2 Jaargemiddelde concentratie N02 (1l9/m3) bij maximale emissie voorgenomen 

activiteit; schoorsteenhoogte eenheid C: 75 m 

Zoals in figuur 6.3.2 te zien is, ligt de maximale jaargemiddelde concentratie vanwege de 

Clauscentrale ten noordoosten van de centrale. De maximale jaargemiddelde waarde ligt 

bijna een factor 2 onder de grenswaarde. De bijdrage van de centrale van maximaal 

0,6 1l9/m3 ligt ook onder 3% van de norm van 40llg/m3. In het voorgenomen luchtkwaliteits

beleid is een dergelijke bijdrage als verwaarloosbaar te beschouwen. 
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Het maximale uurgemiddelde bedraagt 119 1l9/m3. De uurgemiddelde grenswaarde van 

200 1l9/m3 wordt in het gehele gebied geen enkele maal overschreden terwijl dit volgens de 

normen 18 maal per jaar mag voorkomen. 

Voor het alternatief met grotere schoorsteenhoogte (150 m in plaats van 75 m) zijn ook 

berekeningen uitgevoerd. Figuur 6.3.3 geeft de contourplot van de jaargemiddelde NOr 

concentratie in deze configuratie. 

Figuur 6.3.3 Jaargemiddelde concentratie N02 (1l9/m3) bij maximale emissie voorgenomen 

activiteit bij schoorsteenhoogte eenheid C 150 m 
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De maximale jaargemiddelde concentratie is in deze situatie iets lager (22,9 ten opzichte van 

23,1) en het maximum is iets verder verschoven in noordoostelijke richting. Precentueel is 

het verschil afgerond 0,9%. Dit verschil heeft geen enkele praktische betekenis. 

S02 
De jaargemiddelde waarde ligt ruim een factor 5 onder de grenswaarde. Geen enkele limiet 

voor de uurwaarde of de 24 uurswaarde wordt overschreden. De hoogste uurwaarde is 

63 1l9/m3 (grenswaarde 350 Ilg/m3). 

StoflPM10 

Voor PM1 0 wordt voor de voorgenomen activiteit een maximale jaargemiddelde concentratie 

berekend van 23,1 1l9/m3. Dit is bijna een factor twee onder de grenswaarde van 40 1l9/m3. 

De 24 uursgemiddelde grenswaarde van 50 1l9/m3 wordt 16 maal overschreden, waar 

35 maal toegestaan is. Bij berekeningen inclusief effect van de A2 wordt een maximale jaar

gemiddelde concentratie berekend van 25,1 1l9/m3 vlak naast de A2. De 24 uurgemiddelde 

grenswaarde wordt in dit geval 21 maal overschreden. Overschrijdingen zijn niet aan de 

orde. 

CO 
Er treden geen overschrijdingen van 99,9-percentiel of 98-percentiel limieten op. 

Deposities 

De deposities van stikstofoxiden zijn evenredig met de concentraties en de depositie

snelheid. Aangezien de depositiesnelheid binnen een soort gebied als constant beschouwd 

mag worden, zijn de stikstofdeposities evenredig met de concentraties. Daarom geldt ook dat 

de gebiedgemiddelde deposities naar verwachting met maximaal 0,2% toenemen. Op de 

locatie met de maximale concentratie zal de depositie bij de meest ongunstige bedrijfs

omstandigheden met maximaal 0,2% toenemen. De doelstelling voor de stikstofdepositie in 

2010 wordt hierdoor niet in gevaar gebracht. De doelstelling voor de totale zure depositie 

wordt echter vermoedelijk niet gehaald, maar dit is het gevolg van andere brennen zoals 

verkeer en veehouderij. 
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6.4 Oppervlaktewater en waterbodem 

6.4.1 Huidige waterkwaliteit van de Maas1 

De Maas is een typische regenrivier. Dit betekent hoge afvoeren in de winter en lage in de 

zomer. De Maas heeft een totale lengte van 935 km en een totaal verval van 409 m. Vanuit 

Frankrijk, Luxemburg en Belgie bereikt de Maas bij Eijsden onder Maastricht ons land. Het 

Nederlandse deel van de Maas is tot aan haar monding in het Haringvliet ongeveer 300 km 

lang. Het water is voornamelijk afkomstig uit Belgie en Frankrijk. Het Ardennengebied vormt 

het meest regenrijke gedeelte van het Maasbekken. Door de geringe doorlaatbaarheid van 

de ondergrond in dit gebied vindt een snelle afvoer van de neerslag plaats. Hierdoor stijgt het 

niveau van de Maas snel na een neerslagpiek, terwijl in droge tijden nauwelijks nalevering 

plaatsvindt. De gemiddelde jaarlijkse afvoer bij Borgharen bedraagt 250 m3·s·1
, met een 

maximum omstreeks januari en een minimum in de periode juli - november. In de zomer

maanden is het gemiddelde debiet 160 m3·s·1
. De zichtdiepte is omgekeerd evenredig met 

het debiet van de rivier en varieert van 20 tot 130 cm. De watertemperatuur varieert van 2 tot 

25°C en is gemiddeld circa 15°C. 

De Maas heeft verschillende functies. De rivier vormt voor de binnenvaart een essentiele 

verbinding met het achterland. Industrieen gebruiken het Maaswater voor koeldoeleinden en 

als basis voor proceswater en andere toepassingen. De landbouw gebruikt Maaswater voor 

irrigatie. Het Maaswater dient ook als grondstof voor de bereiding van drinkwater. Daarnaast 

heeft de Maas een belangrijke functie voor recreatie en natuur. 

De kwaliteit van het Maaswater wordt intensief gemonitord. In het verleden was het Maas

water sterk vervuild. Dit is aanzienlijk verbeterd. De Maas wordt echter nog steeds belast 

met schadelijke stoffen als bromide, cadmium, ammonium en fosfaat. Deze stoffen komen 

niet aileen in het water voor, maar slaan ook neer op de bodem van rivier en uiterwaarden. 

Het RIWA-Maas (het bedrijf dat Maaswater opwerkt tot drinkwater) voigt bij Eijsden de 

kwantiteit en kwaliteit van het Maaswater (onder andere aanwezigheid van deze stotten) in 

verband met de drinkwatervoorziening vanuit de Maas. Door het RIZA wordt continue het 

debiet gemeten. Daarnaast zijn er ontwikkelingen voor monitoring door de Kaderrichtlijn 

Water (KRW), waarbij momenteel de chemische en ecologische toestand van het Maas

stroomgebied wordt vastgelegd. Daarnaast worden door de Nederlandse overheid binnen 

Bronnen: website RIWA-Maas, website De Maaswerken, verslag KRW: Karakterisering 

Nederlands Maasstroomgebied, rapportage volgens artikel 5 van de kaderrichtlijn water 

(2000/60/EG) maart 2005. 
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het project "Maaswerken" de doelstellingen voor hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling 

en verbetering van de vaarroute gerealiseerd. De projectorganisatie van de Maaswerken is 

een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincie Limburg. 

In het kader van de KRW worden de chemische en ecologische toestand van het stroom

gebied Maas omschreven. Hieronder worden enkele punten aangegeven die voor de 

bedrijfsvoering van de Clauscentrale van belang (kunnen) zijn wanneer deze invloed heeft 

op voor de KRW belangrijke parameters. 

Chemische toestand. De 76/464/EG-stoffen zijn getoetst aan vastgestelde Europese 

normen. Voor de prioritaire stotten heeft "Brussel" voorlopige normen opgesteld (door het 

Fraunhofer Institut (FHI)), de zogenaamde Fraunhofer-normen. Deze worden naar verwach

ting in 2006 definitief. Er gelden verschillende normen voor het zoete binnenwater en de 

zoute kustwateren. Voorheen werden voor dezelfde stotten - voor zover beschikbaar -

normen gebruikt die vastgesteld waren in de Vierde Nota Waterhuishouding, de zogeheten 

MTR-normen. (MTR staat voor maximaal toelaatbaar risico.) Hoewel dat per stof verschilt, 

zijn de voorlopige FHI-normen over het algemeen iets strenger dan de MTR-normen, maar 

komen vaak overeen met de MTR-waarden. 

Ecologische toestand. De ecologische doelstellingen mogen de lidstaten, binnen de kaders 

die de KRW hiervoor stelt, zelf bepalen. Ecologische doelstellingen worden afgeleid van 

referentieomstandigheden. Referentieomstandigheden zijn een soort "streefbeelden", die per 

watertype verschillen; in vennen komen van nature nu eenmaal andere vissen en water

planten voor dan in rivieren, beken of kustwater. De referenties bestaan uit biologische, 

algemeen fysisch-chemische en hydromorfologische onderdelen. De KRW spreekt van 

"kwaliteitselementen" . 

De biologische kwaliteitselementen zijn afhankelijk van het watertype. Voor rivieren zijn dit 

macrofyten, fytobenthos en macrofauna. De samenstelling van de soortgroepen moet vol

doende gevarieerd zijn en de soorten moeten in voldoende aantallen voorkomen om het 

ecosysteem goed te laten functioneren. Daarnaast wordt in rivieren gekeken naar stotten en 

omstandigheden die de biologie beYnvloeden: de zuurstofhuishouding, nutrienten, zout

gehalte, de temperatuur van het water en verontreinigingen. Oit zijn de fysisch-chemische 

parameters. De rivierecologie wordt daarnaast in sterke mate bepaald door de fysieke inrich

ting (hydromorfologie) van het betreffende water, bijvoorbeeld hydrologisch regime (stroming 

en dergelijke), riviercontinu'iteit (dammen, stuwen en dergelijke) en morfologie (bijvoorbeeld 

de vorm van de oevers). 
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De overheid streett naar het bereiken van het MTR voor oppervlaktewater en waterbodem op 

relatief korte termijn (zie paragraaf 3.2.7). Ter indicatie zijn in tabel 6.4.1 de meest relevante 

indicatoren voor de waterkwaliteit van de Maas weergegeven, gemeten op meetpunt Eijsden 

(1994 - 2004/5). Tevens staan de gehanteerde grenswaarden voor minimumkwaliteit (MTR) 

voor oppervlaktewater (RWS, 1997a) en de FHI-normen weergegeven. 

Tabel 6.4.1 Gemiddelde en extreme waarden van de watersamenstelling in vergelijking 

met grenswaarden (MTR) en FHI voor minimale kwaliteit 

parameter Eijsden meetperiode FHI 
grenswaarde 

(MTR) 

temperatuur °C 14,6 (3,3 - 19,9) 1994 -2004 <25 < 28 

zuurstof mg/I 8,88 (0,7 - 22,9) 1994 - 2005 >5 >5 

totaal P mg/I 0,38 (0,04 - 5,3) 1994 - 2005 < 0,15 < 0,15 * 

totaal N (Kj-N+NOx-N) mg/I 4,35 (0,51 - 10,16) 1994 - 2005 < 2,2 < 2,2 * 

chloriden 'l mg/I 40 (32- 50) 2000 - 2004 200 100"1 

* zomergemiddelde waarde voor eutrofieringsgevoelige, stagnante wateren 

1) bron: http://www.mnp.nl/mnc/i-nl-0249.html 

2) afwijkende waarde volgens Beheersplan Rijkswateren 

Uit de tabel blijkt dat de fosfaat- en stikstofbelastingen van de Maas boven de grenswaarden 

liggen. De bijdrage van de Clauscentrale aan de stikstofbelasting in het water via de schoor

steenemissies is verwaarloosbaar, omdat de maximale bijdrage aan de luchtconcentraties 

marginaal is en de depositie uit de lucht slechts een minimale bijdrage aan de stikstofbelas

ting van de Maas geeft (bron: MER meevergassen van secundaire brandstoffen in de 

Willem-Alexander Centrale te Haelen, Nuon, 2000). 

In tabel 6.4.2 staan de afvoergegevens van de Maas weergegeven, gemeten bij Borgharen. 

Het Maasdebiet is sterk variabel. In principe ligt het absoluut minimale debiet van de Maas 

bij de 0 m3·s-1
. Echter, er wordt door Rijkswaterstaat naar gestreefd het debiet niet beneden 

de 10 m3·s-1 te laten zakken. Het laagste Maasdebiet nabij Maasbracht ter hoogte van rivier 

km 67 bedroeg 16 m3·s-1
• 
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TabeI6.4.2 Afvoer Maas te Borgharen (over de periode 1975 - 2004) op basis van gemid

delde etmaalwaarden in m3·s-1 

gemiddeld absolute absolute gemiddelde gemiddelde 

maximum minimum maximum minimum 

januari 499 2702,0 48,0 590 393 

februari 469 2466,0 32,0 540 374 

maart 401 1815,0 47,0 465 358 

april 295 1673,0 21,0 410 218 

mei 166 991,0 11,0 219 137 

juni 111 748,0 1,0 159 87 

juli 98 2000,0 1,0 141 74 

augustus 52 604,0 1,0 68 38 

september 56 694,6 1,0 78 41 

oktober 111 1044,8 0,0 159 57 

november 210 1759,8 2,0 269 152 

december 385 2959,0 8,0 512 258 

Autonome ontwikkeling water(bodem)-kwaliteit 

Over het algemeen is de kwaliteit van het Maaswater niet optimaal. Het ecosysteem van de 

rivier is verstoord waarvoor een aantal oorzaken zijn. De afvalwaterbehandeling (rioolwater

zuivering) is van cruciaal belang voor de Maaswaterkwaliteit. De meeste gemeenten behan

delen hun afvalwater voordat het in de rivier stroomt. Maar vooral in Frankrijk en Belgie moet 

hier nog veel aan gebeuren. Volgens de EU-afvalwaterrichtlijn moesten gemeenten uiterlijk 

in 2005 beschikken over afvalwaterbehandeling. De lozingen van industrieen en centrales 

zijn de afgelopen 25 jaar sterk verminderd. Oat is vooral te danken aan de bouw van afval

waterzuiveringsinstallaties, strengere wet- en regelgeving, moderne productietechnologieen 

en de stillegging van verouderde installaties. 

Ook voor het stroomgebied van de Maas wordt de Kaderrichtlijn water (KRW) een belang

rijke stuurfactor, omdat deze eisen stelt aan de chemische (geen verontreinigende stoffen) 

en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor de wateren in het Maas-stroom

gebied worden doelstellingen geformuleerd en maatregelen opgesteld en uitgevoerd om aan 

de door de KRW opgelegde voorwaarden te voldoen. 
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6.4.2 Huidige lozingen vanuit de Clauscentrale 

Conform de vigerende vergunning gaat het om de volgende lozingen: 

- koelwater van de Clauscentrale (CCA en CCB) 

- afvalwater van de diverse warm water ontwateringen 

- spuiwater van het ketelwatersysteem 

- afvalwater afkomstig uit de werkplaatsen en het ketelhuis 

- hemelwater van daken en wegen. 

Bovendien worden nog afvalwaterstromen geloosd op een sloot welke valt onder het beheer 

van het Zuiveringschap Limburg. 

6.4.3 Koelwaterlozingen 

Het koelwater wordt onttrokken uit het koelwatertoevoerkanaal dat in open verbinding staat 

met de rivier de Maas. De huidige bedrijfsvoering van de Clauscentrale kent voor elke een

heid (CCA en CCB, elk 640 MWe) twee typen koelwaterbedrijfsvoering. Welke wordt toe

gepast is afhankelijk van het Maasdebiet. Bij "Maaswaterbedrijf" (once-through koeling) 

wordt het koelwater volledig uit de Maas onttrokken (km nr. 66,740 en 66,900) met een 

maximaal debiet van 50 m3/s (maximaal 25 m3/s per eenheid). Er wordt tevens maximaal 

50 m3/s geloosd. Indien de koelcapaciteit van de rivier de Maas ontoereikend is, bijvoorbeeld 

door een te hoge rivierwatertemperatuur of bij een te laag Maasdebiet (vanaf 235 m3/s, 

gemeten bij Borgharen), dan wordt een koeltoren ingezet om het in de condensor opge

warmde koelwater te koelen waarna het weer terugstroomt naar de condensor enzovoort. Op 

deze wijze wordt voorkomen dat het biologisch evenwicht in de rivier wordt verstoord. Bij dit 

"koeltorenbedrijf" wordt slechts 4,6 m3/s water ontrokken aan de Maas. Elke eenheid is 

voorzien van een koeltoren. Deze hebben een capaciteit van 18 500 liter water per seconde. 

Hierbij wordt maximaal 4 m3/s spuiwater geloosd op de Maas (berekende waarde). Beide 

lozingen vinden plaats via een uitlaatkanaal (circa1 ,2 km lang) welke via een bovenlossende 

stuw (ruim 0,5 m verval) met uitlaatschuiven uitmondt in een zijhaven (diepte 7 - 9 m nabij 

Maas tot 16 - 17 m meer landinwaarts; circa 1 km lang). Het koelwaterafvoerkanaal staat in 

open verbinding met de rivier de Maas (km nr. 67,330 en 67,450). 

De condensor is ervoor ontworpen dat het koelwater maximaal 8 K opwarmt bij een intrede 

watertemperatuur van maximaal23 °C (maximale T van 30°C wordt nooit overschreden). De 

lozing van het opgewarmde koelwater is stroomafwaarts gelegen van het innamepunt. Er is 

dus geen sprake van recirculatie. Afname van de temperatuur vindt plaats door menging met 
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het ontvangende koudere rivierwater en afkoeling aan het oppervlak. De grootte en het 

profiel van de koelwaterpluim in de rivier zal voornamelijk door het stromingspatroon en de 

rivierafvoer en in mindere mate door windinvloed bepaald worden. 

Tijdens rivierbedrijf (zonder koeltoren) zijn de eisen ten aanzien van de opwarming van het 

koelwater gesteld in de vigerende Wvo-vergunning (lozing maximaal 30°C en verhoging 

temperatuur Maas maximaal 3°C). Hiertoe wordt de uitlaattemperatuur van de condensor 

continu gemeten en geregistreerd. Daarnaast wordt met behulp van het MFPS rekenmodel 

bepaald wat het gezamenlijk maximaal op te wekken neUo vermogen van de beide een

heden kan bedragen geldend voor de volgende dag met rivierkoeling, zonder de 3 °C norm 

te overschrijden (onder andere afhankelijk van het debiet bij Borgharen-dorp). Indien de inzet 

van de eenheden groter is dan het maximaal toegestaan vermogen op Maaswaterbedrijf 

wordt overgeschakeld op koeltorenbedrijf. In de praktijk wordt bij een Maasdebiet < 235 m3/s 

het gebruik van doorstroomkoeling afgebouwd en wordt overgegaan op koeltorenbedrijf. 

De grootste thermische lozing treedt op wanneer aile units met vol vermogen in bedrijf zijn. 

Onder die omstandigheden worden de "oude" ABK-koelwaterrichtlijnen bij een rivierafvoer 

boven de 133 m3/s niet overschreden. 

In de nieuwe situatie zal de capaciteit van de Clauscentrale worden uitgebreid. Dit wordt 

echter gedaan door installatie van gasturbines en resulteert in een lagere thermische lozing 

naar het oppervlaktewater (zie paragraaf 5.2.3). 

Effecten koelwatergebruik op aquatische organismen 

Er kan van worden uitgegaan dat gedurende koeltorenbedrijf door de geringe inname en 

lozing van koelwater er geen significante invloed is op het aquatische milieu (effecten zoals 

visinzuiging en effecten door opwarming ontvangende oppervlaktewater). Gedurende Maas

waterbedrijf vind doorstroomkoeling plaats. Dit kan organismen in de directe omgeving van 

de Clauscentrale op verschillende wijzen be"invloeden. Samengevat zijn er drie typen van 

schade: 

1 thermische invloed ten gevolge van langdurig verblijf in het lozingsgebied in opgewarmd 

water 

2 thermische en mechanische schade ten gevolge van passage door de condensors 

3 mechanische schade door zeven, pompen en filters. 
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Alvorens in te gaan op mogelijke effecten op organismen is het van belang vast te stellen 

welke groepen organismen rond de lozingsplaats te verwachten zijn. Het betreft: 

- bodemorganismen, de benthos zoals macrofauna (schelpen, wormen en andere grotere 

organismen; de meiofauna, « 1 mm) zoals nematoden (worm en) en kreeftachtigen 

(copepoden); de microfauna (bacterien en protozoa) 

- vrijzwevend fytoplankton (kleine, plantaardige, algensoorten, als diatomeeen) 

- vrijzwevend zooplankton (kleine dierlijke organismen, als copepoden en amphipoden) 

- vissen. In het gebied bij de Clauscentrale komen 33 vissoorten v~~r. 

In het verleden zijn door KEMA bij de verscheidene centrales studies uitgevoerd naar 

bovengenoemde aspecten. Hieronder worden kort de conclusies uit deze studies weer

gegeven. Vee I van deze studies zijn tientallen jaren gel eden uitgevoerd. Waar nodig wordt 

aangegeven in hoeverre de resultaten representatief zijn voor de huidige situatie. 

Paaigebieden 

Door de OVB is in opdracht van het RIZA een inventarisatie gemaakt van de vissoorten en 

de paai- en opgroeimogelijkheden in bei'nvloede gebieden bij Nederlandse E-centrales 

(Vriese et aI., 2005). Bij de Clauscentrale komen 33 vissoorten voor, waarvan er 

18 beleidsmatig zijn geprioriteerd. De paaiomstandigheden ter plaatse zijn slecht; voor 

25 soorten is er in het bei'nvloede gebied een negatieve beoordeling. V~~r een vijftal soorten 

is de beoordeling onbekend. Aileen soorten als rivierdonderpad en baars, die met kunstmatig 

stenen substraat uit de voeten kunnen, hebben er mogelijkheden. V~~r de opgroeigilden kan 

worden gezegd dat 20 soorten er geen mogelijkheden hebben om op te groeien. Voor 

10 soorten zijn er wei mogelijkheden om op te groeien. Het betreft hier voornamelijk soorten 

die pelagisch (= vrijzwemmend in de waterkolom) opgroeien of soorten die voldoende 

hebben aan kunstmatig substraat. V~~r zover de lozing van koelwater al effect heeft, zal dit 

met name het geval zijn voor de soorten die er opgroeimogelijkheden hebben. Slechts twee 

soorten kunnen ter plaatse paaien, waardoor het effect van wateronttrekking en opwarming 

koelwater op deze locatie relatief beperkt zal zijn. Voor wat betreft de paai zouden baars en 

rivierdonderpad schade kunnen ondervinden van de koelwaterlozing. V~~r wat betreft het 

opgroeien zouden de soorten alver, bot, kleine modderkruiper, kwabaal, pos, rivierdonder

pad, riviergrondel, snoekbaars, spiering en zeelt schade kunnen ondervinden van de koel

waterlozing. Van genoemde soorten zijn rivierdonderpad, kleine modderkruiper, kwabaal en 

spiering beleidsmatig geprioriteerd. 
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De conclusie ten aanzien van paaigebied is dat de locatie Clauscentrale geen paaigebied 

vormt daar de omstandigheden als slecht worden omschreven. Slechts twee soorten zouden 

ter plaatse kunnen paaien. Ais opgroeigebied kan een tiental pelagische soorten het gebied 

benutten, hetgeen ongeveer eenderde is van het totaal aantal soorten. 

Thermische invloed ten gevolge van langdurig verblijf in het lozingsgebied 

Effecten op het fytoplankton zouden mogelijk te verwachten zijn in een versnelde foto

synthese gedurende het verblijf in de pluim. Het gebied rond de Clauscentrale heeft echter 

een zeer dynamisch karakter door de rivieratvoer, waardoor de verblijftijd van fytoplankton in 

het lozingsgebied te kort is en er geen effecten te verwachten zijn. Uit KEMA-onderzoek met 

ingesloten zoetwater zooplankton in tonnen (microcosms) is vastgesteld dat gecombineerde 

mechanische en temperatuureffecten na twee weken reeds waren gecompenseerd door 

natuurlijke groei van de geteste natuurlijke zooplanktonpopulatie. Deze proeven zijn echter in 

statische condities uitgevoerd en niet in dynamische. Mechanische schade aan zooplankton 

door passage van de centrale in dynamische condities is niet bekend. Verwacht mag worden 

dat schade aan zooplankton gering zal zijn door de snelle reproductie. Over de situatie bij de 

Clauscentrale zijn geen onderzoeksgegevens over plankton bekend. 

Betreffende vis in het algemeen is een eerste verdeling te maken in vislarven/jonge vissen, 

de zogenaamde 0+ vis, en de oudere tot volwassen vissen. Daarnaast heeft men in de 

riviersituatie te maken met de aanwezigheid van verschillende typen vissoorten welke grof 

verdeeld kunnen worden in standvissen en riviertrekvissen. De aanwezigheid van deze 

soorten is afhankelijk van seizoen (migratie) en rivierafvoer, alsook locatie in de rivier 

(bijvoorbeeld stroomdeel of oever). De uitlaat van de Clauscentrale mondt uit op een koel

waterafvoerkanaaltje, welke vervolgens via een overstort (voor beluchting koelwater) uit op 

een breder afvoerkanaal (zijhaven) dat ook dienst doet voor laden en lossen van schepen. 

Na dit kanaal komt het opgewarmde koelwater in de rivier de Maas terecht. De functie van dit 

kanaal als paai- en/of opgroeigebied voor vis is slecht. Echter, onbekend is in hoeverre vis 

gebruik maakt van het kanaal als verblijf en foerageergebied. 

Bodemvissen zullen in principe niet worden blootgesteld aan verhoogde watertemperaturen. 

De larven en juveniele dieren van de pelagische (vrijzwemmend in de waterkolom) vis

soorten gedragen zich als zooplankton en verwacht mag worden dat er geen tot geringe 

effecten zullen zijn. De volwassen dieren zijn uitstekend in staat verhoogde watertemperatu

ren te mijden. Gevaar voor eventuele vissterfte door opgewarmd koelwater is in het directe 

uitlaatgebied in de rivier aanwezig in bijzondere situaties: bij lage rivierafvoeren en onvol

doende uitwijkmogelijkheden. Echter, gedurende deze situatie is er koeltorenbedrijf en wordt 
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er weinig warm water geloosd. Er zijn echter ook soorten/individuen die de warmwaterpluim 

(voor korte periode) zullen opzoeken. Dit is met name bekend uit waarnemingen. 

Sommige soorten worden juist aangetrokken door het warme water. Uit KEMA-onderzoek bij 

de Clauscentrale (KEMA, 1975) is gebleken dat met name snoekbaars de neiging heeft om 

langere tijd in het uitlaatgebied te verblijven. Verder is aangetoond dat de conditie van 

snoekbaars e~ brasem negatief is be'invloed. Dit is waargenomen aan de hand van de 

K-factor (Iengte/gewicht-ratio) en maaginhoud. De oorzaak hiervoor is waarschijnlijk het 

tekort aan specifiek voedsel (afwezigheid jonge prooivis en bodemdieren). Door het 

verhoogde metabolisme van de vis bij hogere temperatuur is er een grotere voedselbehoefte 

en zal het aanwezige voedsel eerder op zijn waardoor schaarste ontstaat. Daarnaast is er 

een hoger energiegebruik om tegen de waterstroom in te zwemmen. Dit is dus een indirect 

effect maar sterfte door te langdurig verblijf in het uitlaatgebied is nooit waargenomen. Daar

naast bleek de paaitijd van blankvoorn in de nabije omgeving van de uitlaat twee weken te 

zijn vervroegd. In de situatie bij de Clauscentrale (dynamische rivier) wordt niet verwacht dat 

vis lang in het uitlaatgebied verblijft. In de winter van 1981/82 zijn in het uitlaatkanaal van de 

Clauscentrale sterke temperatuurschommelingen opgetreden ten gevolge van grote 

verschillen in belasting van de centrale binnen €len etmaal. Hypothese was dat juist de sterke 

verschillen in watertemperatuur negatieve effecten zouden kunnen hebben op vis. Er is een 

overlevingsproef uitgevoerd en de effecten van de sterk wisselende watertemperatuur op vis 

bleken minder ongunstig dan in eerste instantie werd aangenomen (KEMA, 1983). Bij 

recenter onderzoek in de haven van Rotterdam (KEMA, 2000) is waargenomen dat 

gedurende november de biomassa in havens met koelwaterlozing hoger is dan in augustus. 

Waarschijnlijk vervullen deze havens een rol als overwinteringsplek. Er is geen negatieve 

invloed op soortensamenstelling en de biomassa gevonden. Het is niet bekend welk deel 

deze overwinterende groep vissen uitmaakt van de totale populatie. Vooralsnog is onduide

lijk of een functie als overwinteringsplek ook te verwachten is in het koelwaterafvoerkanaal 

van de Clauscentrale. Indien dit wei het geval is, is geen negatieve invloed te verwachten op 

overwinterende vissen, noch op de populatie. 

De hoogste gemeten temperatuur in de Maas is 28,0 DC. Deze temperatuur werd in augustus 

2003 bereikt. Na inventarisatie bij RW, RIZA en lokale waterbeheerders is geen vissterfte 

geconstateerd door deze extreme temperaturen. De macrofauna organismen in de Maas 

betreffen met name de vastzittende driehoeksmossel en de vrij rondkruipende unionidae en 

korfmosselen. Opwarming van het water zal voor deze organismen nauwelijks tot geen effect 

hebben op de populatie met uitzondering van de korfmossel welke in de zomer van 2003 

massaal sterfte vertoonde. De korfmossel is een exotische mosselsoort welke niet in onze 

wateren thuishoort maar via ballastwater Europa en Nederland is binnengekomen. De 
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oorzaak voor de sterfte (mondelinge mededeling RIZA) ligt waarschijnlijk bij gebrek aan vol

doende geschikt voedsel bij de relatief hoge stofwisseling door de hoge watertemperaturen. 

Gezien het feit dat het koelwatergebruik door de verbeterde efficientie na ombouw van de 

eenheid zal afnemen, is het niet nodig gebleken voor deze MER een specifieke koelwater

modellering uit te voeren. Echter In het kader van de CIW-beoordelingssystematiek "Effecten 

in zeer warme zomers" zal de koelwaterlozing in een later stadium worden gemodelleerd met 

een geavanceerd 3D koelwatermodel. 

Thermische en mechanische schade ten gevolge van passage door de condensors 

Betreffende fytoplankton en zooplankton zal er aileen schade zijn (circa 20% mortaliteit) voor 

het zooplankton door passage van de condensor, maar is geen blijvend effect op de popula

tie te verwachten omdat de populatie zich snel herstelt. Bij enclosure-experimenten bij de 

centrale Harculo is voor verschillende zooplanktonsoorten (copepoden, rotiferen) een toe

name in populatiegrootte gevonden na een thermoshock behandeling (tot LlT = 13,5 0c), 

aileen voor Cladocera is een afname gevonden, welke werd gevolgd door een snel herstel 

van de populatie binnen vijf dagen. Voor fytoplankton zullen nauwelijks effecten optreden als 

ze al waarneembaar zijn. Mechanische schade aan fytoplankton door passage van de 

Clauscentrale is onderzocht aan diatomeeen (KEMA, 1972). Hierbij is geen significant 

verschil gevonden tussen in- en uitlaat. Voor de Clauscentrale worden geen effecten 

verwacht op de populatie fytoplankton en zooplankton in de rivier de Maas. 

Door KEMA zijn in de jaren tachtig onderzoeken uitgevoerd naar de inzuiging van vis bij de 

Clauscentrale (KEMA, 1982) en verticale verspreiding van vis in het koelwatertoevoerkanaal 

(KEMA, 1986). Betreffende de visinzuiging (elke twee weken 24-uurs bemonsteringen van 

de ingezogen vis op de draaizeven, diameter 4 mm) is gevonden dat deze gering was, 

gemiddeld minder dan 100 vissen per 24 uur. Hoewel gegevens over de visstand ter plaatse 

ontbraken, is aangenomen dat de schade aan de visstand ter plaatse niet waarschijnlijk was. 

In welke mate vis tegenwoordig wordt ingezogen is onbekend. De concentratie ingezogen vis 

per m3 is in vergelijking met de centrale Bergum zeer gering ( factor 500 - 1000). De soorten 

die het meest voorkwamen waren blankvoorn, pos en snoekbaars. Bij de snoekbaars werd 

duidelijk een seizoensafhankelijkheid gevonden. In juli en oktober is een piek aanwezig voor 

kleine snoekbaars uit de voortplantingsperiode (0+ vissen). Bij het onderzoek naar de 

verticale verspreiding in het koelwatertoevoerkanaal zijn uitsluitend O+-blankvoorn en 0+

alver gevangen. Blankvoorn voornamelijk op 0 - 4 m diepte, alver op 0 - 2 diepte. Ondanks 

dat er relatief meer karperachtigen zijn gevonden in de omgeving van de centrale, bleek het 

aandeel baarsachtigen op de zeven relatiet groter dan in de omgeving. De hypothese van de 

studie dat de diepte van waterinname van invloed is op de mate van inzuiging (diepe 
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inlaatlweinig ingezogen vis) bleek niet sluitend. Per jaar kan de hoeveelheid ingezogen vis 

blijkbaar sterk verschillen. Wei wordt gedacht dat bij een hoger gelegen inlaat meer vis zou 

worden ingezogen. De huidige mate van inzuiging in relatie tot de aanwezige vis(populaties) 

in het koelwatertoevoerkanaal is onbekend. 

Betreffende larven en 0+ vis zal bij passage van de condensor schade optreden. Bij eerder 

onderzoek uitgevoerd bij de Clauscentrale (KEMA, 1978) zijn met name de volgende vis

soorten aangetroffen: spiering, baarsachtigen (baars, snoekbaars en pos) en karperachtigen 

(blankvoorn en brasem), maar ook stekelbaars en aal. Het totale schadepercentage voor 

larven na passage van zeven en condensor kan oplopen tot 100% voor larven. Op grond van 

berekeningen destijds voor de Clauscentrale werd een schadepercentage op de populatie 

verwacht van circa 2 - 4%. Oit is afhankelijk van het verspreidingspatroon van de larven. Oit 

moet worden gezien in het licht van de gemiddelde natuurlijke stertte van de larven welke 

hoger ligt. Conclusie voor de Clauscentrale was dat een effect van condensorschade uit

eindelijk niet terug te vinden is op populatieniveau voor de ingezogen soorten. 

Bovenstaande gegevens zijn reeds vele jaren terug gemeten en tevens vaak op andere 

locaties dan de Clauscentrale; zie ook Leemten in kennis. 

Mechanische schade door zeven, pompen en filters 

Het koelwater wordt via het inlaatkanaal, grofvuilroosters (onder meer ter voorkoming van 

het inzuigen van vis) en roterende fijnfilters uit de rivier de Maas onttrokken op een diepte 

van circa 6 m. AI het afgevangen materiaal inclusief vis en kreeftjes van de "fijne" zeven 

wordt afgevoerd in een container. Na passage van de koelwaterpompen komt het koelwater 

bij de condensors. Voor de Clauscentrale zijn geen recente inzuiggegevens bekend. Door 

KEMA is er in 1981 onderzoek gedaan naar de inzuiging van vis (KEMA, 1982; Hadderingh, 

1986). Op dat moment was het maximale koelwatergebruik 43,8 m3/s. Van de onderzochte 

centrales bleek de Clauscentrale de minste vis in te zuigen: 34 000 exemplaren op jaarbasis 

(hierbij is niet naar "entrainment" (= meezuigen met het water) gekeken, aileen 

"impingement" (= botsing tegen de zeven en dergelijke) dus aileen de zeven zijn 

bemonsterd). De gemiddelde inzuiging bedroeg 0,02 vissen op 1000 m3 koelwater. De soort 

die het meest talrijk bleek te worden inzogen was pos, daarna snoekbaars, blankvoorn, 

spiering en baars. 

De schade aan ingezogen 0+ vis is reeds besproken bij condensorschade. Er wordt in §3.3.2 

van de BREF kort ingegaan op impingement en entrainment van vis en mogelijke tegen

maatregelen. Er zijn geen specifieke BBT's omschreven voor het tegengaan van vis

inzuiging. Voor aile doorstroomsystemen geldt dat het inlaatsysteem juist ontworpen dient te 
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zijn en voorzien van adequate inlaatbescherming met mogelijkheid om de opgevangen vis 

terug te voeren naar het oppervlaktewater. Ais BBT -benadering wordt aangegeven dat er 

studies naar het biotoop, alsook migratie en broedmogelijkheden voor vis moeten worden 

uitgevoerd. Of en op welke wijze inzuiging van vis moet worden tegengegaan is locatie

specifiek en zal door middel van onderzoek bepaald moeten worden. Technische moge

lijkheden die de BREF-koelwater aangeeft ter vermindering van vissterfte is om de 

constructie van de inlaatkanalen te optimaliseren met betrekking tot watersnelheden 

(0,1 - 0,3 m/s), het continu bedrijven van de bandzeven en het vergroten van de maaswijdte 

(> 5 mm) en de installatie van visafweersystemen. 

De schade aan grotere vis op de zeven (impingement) kan worden tegengegaan door goede 

opvangtechnieken en goede afvoer. Door opvang/transportbakken onder de zeefrekken van 

de bandzeef te monteren in combinatie met een relatief lage stroomsnelheid « 0,3 m/s) van 

het koelwater en een "zachte waterafspuitstraal" voor het schoonspuiten van het zeefopper

vlak kan beschadiging worden voorkomen. De werking berust hierop, dat de opgevangen vis 

bij het kantelen over de top als eerste in een zogenaamde visgoot wordt gevoerd. Het 

andere materiaal wordt daarna afgespoten en via een "debris" (= afval) goot verwijderd. 

Deze systemen zijn momenteel standaard commercieel te verkrijgen. Naast aanpassing 

(optimalisering) van de inlaatwerken kan er naar gestreefd worden vis uit het inlaatkanaal te 

weren. Hiertoe kan een visdeflectiesysteem toegepast worden waardoor grotere vis die zich 

niet tegen de inzuigstroming kan verzetten, wordt gedwongen weg te blijven bij de inlaat. 

Bestaande deflectiesystemen zijn geluid en licht al of niet in combinatie. Belangrijk is om 

vooraf vast te stellen welke soorten het betreft en in welke hoeveelheden deze gaan worden 

ingezogen bij koelwaterinname. De werking van dit soort systemen kent een betrekkelijk 

grote onzekerheid. 

In welke mate er een effect is op de populatie van vis in de Maas en of dit verdere maat

regelen behoeft is onbekend. 

Bestrijding macrofouling en microbii:He aangroei 

Om de vervuiling van de condensors tegen te gaan is een Taproggeballensysteem in gebruik 

en vindt circa twee maal per jaar reiniging met carborundum kogels plaats (zie para

graaf 4.2.3). De biologische effecten hiervan zijn verwaarloosbaar. Verder wordt ter bestrij

ding van biologische aangroei (microfouling en macrofouling) chloorbleekloog gedoseerd. Dit 

gebeurd vanuit een stalen tank. Deze tank staat in het doseergebouw waar vandaan het 

chloorbleekloog naar de doseerpunten van de be ide eenheden wordt verpompt. 
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Het doseren van chloorbleekloog aan het koelwater wordt niet meer en niet vaker toegepast, 

dan voor de bedrijfsvoering van de centrale noodzakelijk is. 

Met behulp van een plunjerpomp, afgesteld op een capaciteit van 1,1 liter/uur, wordt 

gedurende 10 minuten chloorbleekloog gedoseerd (het chloorbleekloog bevat maximaal 15% 

actief chloor). Hierdoor wordt voldaan aan een maximale concentratie van 0,5 mg/l actief 

chloor. Uit ervaring is het volgende selectieve doseerprogramma opgesteld: 

- de maanden januari tot en met maart een maal per week 

- april en mei twee maal per week 

- juni tot en met september drie maal per week 

- oktober twee maal per week 

- november en december een maal per week. 

Toetsing aan BREF Koelwater 

In het kader van de IPPC-richtlijn (zie paragraaf 3.2.4.2) is een BREF-referentiedocument 

uitgebracht met betrekking tot industriele koelsystemen. Het koelsysteem van de Claus

centrale moet met deze BREF in overeenstemming zijn. Het Reference Document on the 

"Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems" van december 2001 

(IPPC, 2000) beschrijft de Best Beschikbare Technieken voor industriele koeling. Koel

system en voor elektriciteitscentrales vallen hier onder. De BREF benadrukt dat de keuze van 

het koelsysteem afhangt van de lokale omstandigheden en dat de verschillende emissies 

van koelsystemen goed tegen elkaar moeten worden afgewogen. Voorop staat de focus op 

een zo hoog mogelijke overall efficiency. Oit betekent onder meer een laag (elektrisch) 

verbruik per gekoelde hoeveelheid warmte. Het BREF-document ten aanzien van koel

systemen geeft aan dat voor rivierlocaties doorstroomkoeling als BBT kan worden 

beschouwd in verband met de beschikbaarheid van grote hoeveelheden koelwater en daar

door de lage effecten op het aquatische milieu. Voorts zijn bij dergelijke systemen het 

energierendement hoger en de geluidemissie lager. In de situatie van de Clauscentrale is 

door de variatie in Maasafvoer niet altijd voldoende koelwater aanwezig om het doorstroom

systeem toe te passen. Het is BBT om op dat moment over te schakelen op koeltorenbedrijf. 

In het kader van de IPPC-richtlijn BREF koelsystemen is een onderzoek uitgevoerd aan het 

koelsysteem van de Clauscentrale in Maasbracht in het kader van de implementatie van het 

BREF-document. Het doe I was een analyse van het koelsysteem en de uitkomsten hiervan 

te toetsen aan genoemd BBT-document. In bestaande systemen gaat het vaak om voor de 

verschillende onderdelen waaruit het systeem is opgebouwd, door toetsing aan de BBT, te 

bepalen of vervanging door nieuwe, meer efficiente onderdelen economisch aantrekkelijk is 
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en zo het energiegebruik en milieubelasting te verminderen. Het rapport bevat de volgende 

onderdelen: 

- korte omschrijving van het proces en koelbehoefte 

- huidige staat van het koelsysteem 

- uitgangspunten voor verbetering en toegepaste koelwaterbehandeling 

- aanpassingen. 

De samenvatting met de belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit dit rapport (Van Pelt, 

2003) staat hieronder weergegeven: 

"Onderzocht is het koelsysteem van de Clauscentrale van Essent, locatie Maasbracht en 

getoetst aan de BA T koeling. Het onderzoek heeft zich toegespitst op de warmtedissipatie 

rond de koeltoren. Vanwege de lage indikkingsfactor is de warmtedissipatie via de spui een 

niet te verwaarlozen factor. Dit heeft effect op de lozingstemperatuur maar ook op de inlaat

temperatuur voor de condensors en daarmee op het te produceren vermogen. Door de 

koeltorens als nakoelers te schakelen is een stijging in het te produceren vermogen van 2% 

te bereikerf. Door verhoogde mosselgroei in het koelsysteem zijn problem en ontstaan ten 

aanzien van het doelmatig gebruiken van de Taprogge instal/a tie. 'Target' chloordosering 

kan hierin verbetering brengen. Over het gebruik van abrasieve Taprogge bal/en en de daar

bij optredende koper emissie is discussie met Rijkswaterstaat. Vergelijkende berekeningen 

zijn gemaakt t.a. v. de kopervracht van de Maas. Naast het hoofdkoelwatercircuit beschikt de 

centrale ook over een gesloten schoon water koelcircuit. 

Conclusies en aanbevelingen 

1. Door de lage indikkingsfactor tijdens koeltorenbedrijf is het niet nodig om de gebruikelijke 

koelwaterchemicalien te gebruiken tegen 'fouling' en 'scaling, waardoor de hiervoor 

benodigde hogere spui wordt toegestaan 

2. De spuiverliezen zijn niet regelbaar; de juiste spui is niet bekend 

3. Omdat het spuiwater wegstroomt door het invoerkanaal stijgt de water-temperatuur bij de 

condensorinlaat wat het rendement nadelig bei'nvloedt 

4. Door de koeltoren als "nakoeler" te schakelen daalt de inlaattemperatuur bij de 

condensor significant, wat een gunstige invloed heeft op het rendement van de centrale2
. 

Het kan leiden tot een verhoging van het te produceren vermogen met 12 MW/eenheid 

bij een gelijkblijvend brandstofverbruik. (Koeltorenbedrijf gem. 500-700hr/jr) 

2 EEP en KEMA delen deze visie niet 
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5. Een variant is het opgewarmde koelwater deels terug te voeren via een regelschuif. De 

rendementswinst is dan lager maar er kan maximaal worden ingespeeld op de lozings

condities bij extreme riviercondities 

6. De chlorering is onder de huidige omstandigheden (mosselgroei) niet optimaal. Aan

bevolen wordt om 'target' chloordosering toe te passen voor de condensors 

7. Bij targetted chloordosering zal de werking van de Taprogge installatie ook verbeteren 

8. In de nieuwe lozingsvergunning is de chlorering van het koelwater meer realistisch 

omschreven en geregeld, aan de uitlaat van de condensors, wat een meer verantwoorde 

controle van de chlorering mogelijk maakt 

9. Aanpassen van het chloormonitoringschema zal optimalisatie van de chlorering onder

steunen 

10. Om tijdens winterbedrijf de condensors zo optimaal mogelijk te gebruiken dient meer 

aandacht te worden geschonken aan het benaderen van een inlaat-temperatuur van 

15°C 

11. Het spuien van het gesloten koelwatercircuit kan beter worden geregeld waardoor de 

water- en chemicalien verliezen en te besteden tijd verminderd kunnen worden. 

BA T aspecten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen: 

- Gebruik van doorstroomkoeling is de meest economische en energie zuinigste methode 

van koeling 

- Hierdoor is het niet nodig om waterbehandelingschemicalien te gebruiken tegen 'fouling' 

en 'scaling' 

- De spuiregeling bij koeltorenbedrijf is niet optimaal; dit is aileen via zeer hoge investerin

gen te verbeteren en die economisch niet haalbaar zijn 

- Het schakelen van de koeltoren als nakoeler heeft een positief BA T effect door een 

stijging van het overall rendement in de ordegrootte van 2% ten opzichte van de huidige 

situatie 

- Mosselaangroei problemen kunnen worden opgelost door een minimaal extra gebruik 

van chloorbleekloog 

- Een goede timing voor het toepassen van de abrasieve Taprogge ballen zal de koper

concentratie in de rivier minimaal doen toenemen en de warm teo verdracht van de 

condensors optimaal houden." 
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Een werkgroep van de voormalige Commissie Integraal Waterbeheer, thans Landelijk 

Bestuurlijk Overleg Water, heeft sinds begin 2002 gewerkt aan de beschrijving van de 

uitgangspunten om te komen tot een "beoordelingssystematiek warmtelozingen", nu bekend 

als "beoordelingssystematiek koelwater". 

De volgende uitgangspunten werden geformuleerd: 

- het handhaven van een hoog beschermingsniveau gedurende de kwetsbare biologische 

lente met de nadruk op vis en met name op vislarven 

- het incorporeren van het dynamische stromings- en afkoelingsgedrag van artificieel 

opgewarmd oppervlaktewater. 

Beoordelingscriteria van de systematiek zijn onttrekking, lokale mengzone (deel van het 

watersysteem in de nabijheid van een lozingspunt dat door een warmtelozing op een tempe

ratuur van meer dan 30 DC is gebracht) en opwarming in algemene zin. De systematiek sluit 

aan bij de waterkwaliteitsaanpak voor warmte, waarbij de mate van be'invloeding van het 

oppervlaktewater bepalend is voor de beoordeling van de lozing. Uitgangspunt hierbij is dat 

lozingen geen effecten mogen hebben voor het aquatische milieu. 

Met de toepassing van de nieuwe systematiek in de praktijk moet nog de nodige ervaring 

worden opgedaan. Tevens leven er nog een aantal vragen rond de toepassing van de 

systematiek in de praktijk. Momenteel wordt door RWS in samenwerking met de 

E-productiesector onderzoek uitgevoerd bij de Clauscentrale naar de invloed van koelwater

pluimen op het gedrag van vissen onder extreme warme omstandigheden. Tevens zijn op 

basis van een literatuurstudie de paaihabitats van de belangrijkste elektriciteitscentrales in 

Nederland in kaart gebracht. Een eerste versie is gereed, maar een aantal conclusies is 

omstreden. 

Beoordelingssystematiek 

Het op grote schaal onttrekken van oppervlaktewater ten behoeve van koeling kan het 

aquatische milieu schade toebrengen. Koelwateronttrekking kan aileen leiden tot nadelige 

effecten op het populatieniveau van organismen in het watersysteem waaruit het water wordt 

onttrokken als organismen die gevoelig zijn voor inzuiging, bijvoorbeeld vislarven en 

juveniele vis, daadwerkelijk in het watersysteem aanwezig zijn. Onttrekkingen dienen (bij 

voorkeur) niet plaats te vinden in paaigebieden, opgroeigebieden voor juveniele vis en trek

routes. Om er voor te zorgen dat aangezogen vis weer wordt teruggevoerd naar opper

vlaktewater dient een goed functionerend visafvoersysteem te worden gebruikt. Oit is 
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uiteraard eenvoudiger te realiseren bij nieuwe locaties dan bij bestaande, omdat bij nieuw

bouw de opties nog open liggen en er nog niet is ge"investeerd. Samengevat: ook bij onttrek

kers waar dit op een minder ideale locatie plaatsvindt, is een beoordeling wenselijk: er mag 

geen significante schade (op populatieniveau) optreden. 

Vislarven of juveniele vissen komen in het biologische voorjaar in paaigebieden of opgroei

gebieden in grote getale voor. Dan zijn ze vanwege hun geringe afmeting kwetsbaar voor 

inzuiging in koelsystemen. Voor zoet oppervlaktewater wordt voor het biologisch voorjaar 

een periode van 1 maart tot 1 juni aangehouden. Voor zoute wateren is naast het biologische 

voorjaar, de periode 1 februari tot 1 mei, ook het biologische najaar, de periode 1 september 

tot 1 december, van belang. Grootschalige onttrekking ten behoeve van koelwater in paai

gebieden of opgroeigebieden van juveniele vis is in deze periodes niet gewenst. 

Voor rivieren, kanalen en havens geldt dat er geen significante effecten mogen optreden in 

paai- en opgroeigebied van juveniele vis, er een goed functionerend visafvoersysteem is en 

het debiet wordt geoptimaliseerd. Het dwarsprofiel van de mengzone (gebied met een dag

gemiddelde temperatuur boven de 30°C) mag niet groter dan 25% zijn van de totale dwars

doorsnede. Hiermee wordt vis de gelegenheid gegeven om (stroomop- en afwaarts) te 

migreren, zonder in contact te komen met de mengzone. Tevens blijft de richtlijn bestaan dat 

de maximale toelaatbare opwarming, daggemiddeld en na volledige menging, niet boven de 

3 °C komt met een maximum van 28°C (water voor karperachtigen). Voor wateren aan

gewezen als "Schelpdier water" is dit een verhoging van 2°C, en voor salmoniden 

(= zalmachtigen) wateren 1,5 °C. In het rapport "Koelwater handreiking en inspectiekader 

voor Wvo- en Wwh-vergunningverlener" staat (pag. 22): 

Voor de Maas en aanverwante wateren lijkt Eijsden als referentiepunt voor de hand te liggen. 

Het beleid van RWS Limburg is dat de maximale opwarming over het gehele beheersgebied 

(dus tot de monding) maximaal 3 graden mag opwarmen ten opzichte van de referentie

temperatuur bij Eijsden. 

Toepassing nieuwe koelwater-beoordelingssystematiek 

In figuur 6.4.1 (bron RIZA) wordt de configuratie van in- en uitlaat gegeven. Bij doorstroom

koeling wordt in de bestaande en de nieuwe situatie maximaal 50 m3/s geloosd via het 

spuikanaal op de zogenaamde zijhaven (uitlaathaven). De zijhaven is vrij toegankelijk vanuit 

de Maas en kenmerkt zich als een grote kale bak met relatief steile en verharde oevers 

(stortsteen). De zijhaven is diep (nabij de Maas 7-9 m) met een put (diepte van ongeveer 

20 m) in de haven. In de situatie met doorstroomkoeling zal de koelwaterpluim gaan drijven 

(stratificeren) richting Maas en zich waarschijnlijk langs de zuidoever richting de stuw en 

waterkrachtcentrale begeven. Dit fenomeen is bekend uit metingen bij centrale Gelderland 
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waarbij de pluim tegen de oever wordt gedrukt door de hoofdstroom (metingen RIZA & 

KEMA dec. 2004; NRG, 2004). Volgens de nieuwe beoordelingssystematiek zou de meng

zone beginnen bij de monding van de haven op de rivier en komt de dwarsdoorsnede te 

liggen vanaf de noordrand van de haven dwars op de rivier (blauwe lijn figuur 6.4.2). In het 

uitlaatkanaal (breedte 50 m en lengte 1200 m) en in de uitlaathaven (breedte 180 m en 

lengte 900 m) zal het warme water boven gaan drijven en reeds afkoeling plaatsvinden, 

waardoor bij een rivierdebiet > 235 m3/s, gemeten bij Borgharen, de "30 DC mengzone 25% 

regel" met grote waarschijnlijkheid niet zal worden overschreden. Door middel van mode"e

ring zal dit nog bevestigd worden. Daarbij wordt er op gewezen dat in de huidige situatie de 

"oude" ABK-richtlijn van toepassing is, waarbij nog doorstroomkoeling zou kunnen worden 

toegepast bij een maximale warmtelozing van circa 920 MWth voor elk van de eenheden A 

en B mits het Maasdebiet 235 m3/s bedraagt of meer. In de nieuwe situatie bedraagt de 

warmtelast bij vo"ast circa 920 MWth voor eenheid A en circa 730 MWth voor eenheid C. Op 

dezelfde wijze beoordeeld zou, bij een rivierdebiet > 210 m3/s, dezelfde thermische belasting 

optreden. Koeltorenbedrijf levert zeker geen problemen op daar de spuistroom slechts 4 m3/s 

is. 

Voor extreem warme zomers (bijvoorbeeld 2003) is het noodzakelijk gebleken een oplossing 

te vinden om kortdurend met een verhoogde koelwatertemperatuur te kunnen en mogen 

lozen. De nieuwe koelwatersystematiek geeft deze mogelijkheid in de vorm van een een

malige periode van zeven dagen met een daggemiddelde temperatuur van 32 DC in plaats 

van 30 DC met een geleidelijke opbouw van een week voor en een week na de piektempe

ratuur. Echter, voor deze uitzonderlijke situatie is ontheffing nodig en vooraf moet toe

stemming worden gegeven door de waterbeheerder. Voor de Clauscentrale is dit niet rele

vant omdat dan al op koeltorenbedrijf is overgegaan. 
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Clauscentrale 

~... ~ 
" 

Figuur 6.4.1 Schets van koelwaterstromen bij de Clauscentrale. Bij koeltorenbedrijf wordt 

aileen een kleine suppletiestroom ingenomen en nog kleinere spuistroom 

geloosd 

Met behulp van een formule voor eenvoudige situaties van Rijkswaterstaat is de afkoeling 

van de Maas op de relevante trajecten vastgesteld. Uit de berekeningen blijkt dat er slechts 

een beperkte be'invloeding bij de Willem-Alexander Centrale 0N AC) ten gevolge van de 

thermische lozing van de Clauscentrale ontstaat. Deze beperkte be'invloeding zal niet leiden 

tot een beperking in de bedrijfsvoering bij de WAC. Met name de stroomafwaartse samen

voeging van de relatief koude Ruhr en de Maas in combinatie met de natuurlijke afkoeling 

stroomopwaarts dragen hier in positieve zin aan bij. Bij de berekeningen is uitgegaan van 

een Ruhr-debiet van 15 m3/s en een temperatuur van T Eijsden - 2 cC. Gezien de beschik

bare gegevens zijn dit realistische aannames. 

In paragraaf 4.2 van de vergunningaanvraag is de door Essent voorgestane werk- en 

berekeningswijze voor de thermische lozingen kwantitatief uitgewerkt. 
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Figuur 6.4.2 Situatie koelwateruitlaat. De streep over de Maas geeft de dwarsdoorsnede 

waarover niet meer dan 25% een temperatuur boven 30 °e, mag hebben 

6.4.4 Indirecte effecten koeltorens: Legionella 

Legionella in koeltorens 

Legionella pneumophila is een algemeen voorkomende pathogene bacterie die kan leven in 

aile natuurlijke en artificiele zoetwatersystemen. Onder gunstige omstandigheden kan 

Legionella zich tot grote aantallen vermeerderen, waardoor de kans op besmetting aanzien

lijk wordt vergroot. Het inademen van met Legionella besmette aerosolen kan zeer ernstige 

gevolgen hebben. Voor koeltorens met natuurlijke trek is de kans op besmetting zeer gering 

daar door de grote hoogte eventuele uitgeworpen aerosolen reeds ingedroogd zijn voordat 

de bodem wordt bereikt. (Voor koeltorens met geforceerde trek geldt dit niet en is de kans op 

besmetting reeler.) 
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Voor koelwater geldt de algemene verplichting voor het werken met biologische agentia, 

deze staan beschreven in hoofdstuk 4 van het Arbobesluit (afdeling 9). Per 1 januari 2004 is 

aan de beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving toegevoegd de beleidsregel 4.87 

luidende "Doeltreffende maatregelen ter voorkoming of beperking van blootstelling aan 

Legionella-bacterien" en moeten bedrijven in een Legionella beheersplan vastleggen welke 

maatregelen ze nemen om de groei en verspreiding van Legionella in koeltorens en lucht

bevochtigingssystemen te voorkomen. 

Ondersteunend aan deze beleidsregels is in de loop van 2004 Arbo-informatieblad AI 32 

"Legionella in industriele watersystemen" uitgegeven welke informatie verschaft over hoe 

werkgevers en werknemers in de praktijk kunnen omgaan met de samenhangende wettelijke 

regels en beleidsregels (ARBO, 2004). 

Beheersmaatregelen tegen Legionella van Essent Energie Productie 

EEP heeft een Legionella preventieplan opgesteld voor al haar productielocaties waar dit 

aan de orde kan zijn. De doelstelling van het plan is om: 

- middels het uitvoeren van een risicoanalyse en op basis van deze analyse een beheers

plan op te stell en met betrekking tot de inrichting en beheer van de drinkwaterleiding- en 

koelwaterinstallaties 

- uit de risicoanalyse volgen te nemen beheersmaatregelen welke in het beheersplan naar 

installatiecomponent en frequentie worden geordend. (bijvoorbeeld wekelijks, maande

lijks, jaarlijks) 

- inzicht geven over aan wie taken en bevoegdheden zijn opgedragen betreffende de te 

nemen beheersmaatregelen. 

Het beheersplan zal als basis dienen voor het opstellen van een logboek waarin wordt 

aangetekend wie wanneer welke maatregel heeft genomen. 

Voor koelwatersystemen is nog geen enkel plan van aanpak voorhanden. De overheid heeft 

ook geen aanvaardbare richtlijnen uitgegeven voor de concentratie van legionellabacterien in 

koelwater. De gehanteerde grens voor koeltorenbassins is 500 kvell. Beneden de 500 kvell 

geen reden tot ongerustheid. De grens is bepaald door de detectiegrens van de meet

apparatuur. 

EEP heeft de volgende beheersmaatregelen tegen Legionella uit koeltorens/-systemen 

getroffen: 

- verboden een in werking zijnde de koeltoren te bezichtigen en te betreden, indien toch 

noodzakelijk dan adembescherming dragen en deze iedere 30 minuten vervangen 
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- tijdens het reinigen van condensors moet extra worden opgelet in verband met het los

laten van de slijmlaag door het gebruik van een hogedrukspuit. Doordat de biofilm los 

wordt gespoten komen legionellabacterien vrij in de lucht in aerosolen. Bij de reiniging 

van condensors en waterkasten moeten beschermingsmiddelen voor zowel ogen als 

luchtwegen (filtermaskers en gelaatbescherming) worden gebruikt 

- mondkapjes dragen bij schoonmaakwerkzaamheden en een filtermasker bij het door

spoelen van (nood en) oogdouches. 

Deze maatregelen worden toereikend geacht ter bescherming van de medewerkers en het 

publiek. 

6.4.5 Chemische lozingen 

Omdat huishoudelijk afvalwater, afvalwater van de condensaatreiniging en van de demi

installatie op het gemeentelijk riool geloosd worden, zijn de voornaamste lozingen op het 

oppervlaktewater die van chloor dat voor aangroeibestrijding in het koelwater gedoseerd 

wordt en ijzersulfaat tegen corrosie van de koperen condensor. Ais meest kritische tijdstip 

wordt gezien als bij een Maasdebiet van 235 m3/s, de centrale op vol vermogen draait en 

met 50 m3/s gechloreerd koelwater loost. De uitlaatconcentraties (aan het einde van het 

kanaal) bedragen dan bij rivierkoeling 0,02 «0,5 bij inlaat van condensor) mg/I chloor (actief 

chloor) en <1 mg/I ijzer. 

6.4.6 Emissie-immissietoets 

Voor een beoordeling van de chemische lozingen op het Maas is gebruik gemaakt van de 

systematiek van de immissietoets beschreven in het rapport van de Commissie Integraal 

Waterbeheer (CIW) "Emissie-immissie prioritering van bronnen en de immissietoets" (CIW, 

2000). De immissietoets is een methode om te bepalen of een specifieke (punt)lozing

nadat deze gesaneerd is volgens de stand der techniek - een zodanig significante bijdrage 

levert aan de verslechtering van de waterkwaliteit dat verdergaande maatregelen nodig zijn. 

De immissietoets geldt in beginsel voor zoete oppervlaktewateren en is vooral van betekenis 

voor relatief grote lozingen op kleine zoete wateren. Er zijn geen wetenschappelijk afgeleide 

normen voor de meeste componenten die worden geloosd. Aileen voor kwik en cadmium zijn 

normen (MTR- en VR3-waarden) vastgesteld. Voor andere componenten zijn aileen ad-hoc 

3 Maximaal toelaatbaar risico respectievelijk Verwaarloosbaar risico 
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MTR-waarden vastgesteld die als ijkwaarde kunnen worden beschouwd. Zie ook hoofdstuk 8 

Leemten in Kennis. 

De volgende uitgangspunten dienen als basis voor de immissietoets (voor bestaande lozin

gen), waarbij voor bestaande lozingen aan elk van deze uitgangspunten moet worden vol

daan. 

1 De lozing mag niet significant bijdragen aan het overschrijden van de kwaliteitsdoelstel

ling (in de meeste gevallen het MTR-niveau) voor het watersysteem (water en water

bodem) waarop wordt geloosd. 

2 De lozing mag binnen de mengzone niet leiden tot acuut toxische effecten voor water

organismen. Het ernstig risiconiveau (ER) voor oppervlaktewater is hierbij als maat te 

gebruiken. 

3 De lozing mag binnen de mengzone niet leiden tot acuut toxische effecten voor sediment 

bewonende organismen. De interventiewaarde (en bij ontbreken hiervan het ernstig 

risiconiveau) voor sediment is hierbij als maat te gebruiken. 

Uitwerking immissietoets v~~r bestaande directe puntbronnen 

De toetsing aan uitgangspunt 1 is in de meeste gevallen kritischer dan toetsing aan de 

uitgangspunten 2 en 3. Bij uitgangspunt 1 wordt het begrip significante overschrijding als 

voigt geconcretiseerd: 

"een lozing draagt significant bij aan het overschrijden van de waterkwaliteit, indien, na 

menging, de concentratieverhoging in het oppervlaktewater als gevolg van de lozing over 

een bepaalde maatgevende afstand meer bedraagt dan 10% van de MTR". 

De maatgevende afstand is voor lijnvormige systemen (rivieren, kanalen en dergelijke) 

10 maal de breedte van het watersysteem, met een maximum van 1000 m. Een bijdrage 

wordt dus significant genoemd als deze 10% van het MTR of meer bijdraagt aan de concen

tratie van de stof in het ontvangende watersysteem. 

V~~r het beoordelen van een nieuwe emissie of uitbreiding van een bestaande emissie is 

een aparte immissietoets opgesteld, waarin ook het stand-still-beginsel is opgenomen. 

V~~r de Clauscentrale geldt dat de chloor- en ijzersulfaatlozing, die gekoppeld zijn aan het 

koelwatergebruik, per opgewekte kWh in geringe mate vermindert vergeleken met de huidige 

situatie. De lozingen van de demi-installaties, die voornamelijk uit zouten bestaan, zullen per 

kWh eveneens afnemen. Door de hogere inzet kan de totale vracht echter toch enigszins 

stijgen, doch niet boven de thans reeds vergunde situatie. 
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Bestaande of nieuwe lozingen 

Bestaande lozingen worden primair getoetst aan het MTR. Nieuwe lozingen moeten worden 

getoetst aan het stand-still-beginsel, hetgeen wordt geoperationaliseerd door te toetsen aan 

het VR. De gedachte hierachter is dat als een nieuwe lozing aan het VR voldoet, er geen 

sprake zal zijn van een significante verslechtering van de waterkwaliteit (= stand-still). De 

facto moeten nieuwe lozingen aan strengere eisen voldoen dan bestaande lozingen. V~~r de 

volledigheid wordt opgemerkt dat in het waterbeleid een uitbreiding van bestaande lozingen 

ook als een nieuwe lozing wordt opgevat. In de huidige situatie is geen sprake van uit

breiding van bestaande lozingen, zodat uitgegaan wordt van bestaande lozingen. 

Resultaten immissietoets 

De relevante stoffen zijn chloor (met volgproducten) en sulfaat. 

Voor chloor bestaat geen MTR-waarde. De concentratie laat zich dan ook niet toetsen aan 

MTR-waarden. De overmaat aan chloor zal na lozing snel verbruikt worden en bij lozing op 

ruim oppervlaktewater niet terug te vinden zijn. 

Naast chloor zelf ' kan het ontstaan van chloreringsproducten, zoals chloroform en bromo

form, van belang zijn. Bromoform blijkt het meest kritisch . Aannemend dat 1 % van de chloor 

omgezet wordt in bromoform, kan uit een chloorconcentratie van maximaal 0,5 mg/l chloor 

een bromoformconcentratie van 5 Ilg/l ontstaan. De MTR-waarde voor bromoform is 11 en 

wordt dus niet overschreden. 

Ook wordt sulfaat geloosd. In paragraaf 4.5 van de vergunningaanvraag wordt aangetoond 

dat de concentraties zeer ruim onder de MTR liggen. 

6.5 Bodem en grondwater 

Aigemeen 

Voor reeds eerder uitgevoerde bodemonderzoeken wordt verwezen naar paragraaf 3.2.10. 

De bodem blijkt zodanig schoon, dat geen verder onderzoek of saneringsmaatregelen nood

zakelijk zijn. 

Emissies naar de bodem 

Bij de Clauscentrale moet een bepaalde hoeveelheid chemical ian als voorraad worden 

opgeslagen. V~~r de opslag van de chemicalian van eenheid A alsmede de "nieuwe" een

heid C wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de bestaande facilitaire voorzieningen op het 

Clauscomplex volgens de geldende regels CPR 15-1. 
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De bio-olie en de stookolie worden opgeslagen in drie opslagtanks, elk met een inhoud van 

60 000 m3 (gelegen aan de noordzijde van het terrein). De opslagtanks zijn in omwalde 

tankputten geplaatst die de inhoud van een tank + 10% kan bevatten. 

Aile daarvoor in aanmerking komende nieuwe opslagen van olien en gevaarlijke stoffen zullen 

voldoen aan bodem-risico-categorie A van de Nederlandse Richtlijn bodembescherming 

(NRB). Stoffen in emballage zullen voldoen aan PGS15 "Opslag van verpakte gevaarlijke 

stoffen". Daarmee wordt het ontstaan van verontreiniging van bodem, grondwater of opper

vlaktewater voorkomen. Voor de bodembeschermende maatregelen bij de bestaande instal

laties wordt verwezen naar paragraaf 3.1 van de vergunningaanvraag. De exacte uitvoering 

voor de nieuwe installaties wordt tijdens de detailed engineering bepaald. 

Voor de bestaande eenheid A zal door EEP binnen twee jaar na indiening van de onder

havige aanvraag een bodembeheerssysteem conform de NRB worden opgezet. Voor de 

nieuwe eenheid C zal drie maanden voor inbedrijfname dit NRB-systeem zijn aangepast. 

6.6 Geluid 

6.6.1 Huidige bedrijfssituatie 

Uitgangsgegevens en berekeningsmethode 

In de Clauscentrale wordt thans elektriciteit opgewekt met behulp van twee gasgestookte 

eenheden, elk bestaande uit een stoomketel en stoomturbine. De eenheden zijn voorzien 

van een eigen koeltoren met natuurlijke trek. 

Het nulalternatief beschouwt de situatie waarin eenheid B in akoestische zin geen upgrade 

zou ondergaan en de bedrijfsvoering met de Clauscentrale niet wordt gewijzigd ten opzichte 

van de huidige situatie. Met betrekking tot de geluidemissie van de centrale houdt dit in dat 

zowel het ketelhuis van eenheid B, de schoorsteen alsmede de bijbehorende buiteninstalla

ties (rookgasventilatoren en -kanalen) als belangrijke geluidbron gehandhaafd blijven. Het 

totale geluidvermogen van deze brennen bedraagt circa 112 dB(A). De rekenposities staan 

in figuur 6.6.1. 

Met betrekking tot de huidige akoestische situatie bij de Clauscentrale is uitgegaan van de 

navolgende gegevens: 

- continue bedrijfsvoering met de eenheden A en B, waarbij ook gedurende de nacht

periode de eenheden op vollast of nagenoeg vollast gelijktijdig kunnen functioneren 

- continue bedrijfsvoering met de beide koeltorens 
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- de bio-olie wordt uitsluitend per schip aangevoerd. 

Met betrekking tot transport op het terrein van de inrichting wordt uitgegaan van circa 

50 vrachtwagens en circa 150 personenauto's gedurende de dagperiode. Gedurende de 

avond- en nachtperiode is aileen sprake van een beperkt aantal personenauto's (circa 

10 stuks. 

Figuur 6.6.1 Geluidzone en berekeningspunten rend de Clauscentrale 

'7'·~·:·:·· 
" . v.,. 

'" "'m I 
- I 

Deze bedrijfssituatie dient te worden beschouwd als "maximaal representatieve bedrijfs

situatie" zoals bedoeld in geluidvoorschrift 10 in de vigerende Wm-vergunning. 

Het gehanteerde rekenmodel is gebaseerd op het rekenmodel dat is gebruikt ten behoeve 

van (de meest recente) Wm-vergunningaanvraag in 2002. Er is geen apart zonebewakings

model aanwezig. 

Aile berekeningen zijn verricht volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", 

uitgave 1999. Aile berekeningen hebben, zowel voor de zonebewakingspunten als voor de 
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posities bij woningen, betrekking op een ontvangerhoogte van 5 meter boven plaatselijk 

maaiveld. De weergave van de resultaten in tienden van dB's dient niet als absolute nauw

keurigheid te worden beschouwd, maar dient slechts ter afronding en ter vergelijking van de 

onderlinge resultaten. 

Representatieve bedrijfssituatie 

In de navolgende tabel 6.6.1 zijn de rekenresultaten gegeven voor de bestaande huidige 

situatie ("nulalternatief"). De rekenresultaten hebben betrekking op de "(maximale) repre

sentatieve bedrijfssituatie", zoals beschreven. 

Tabel 6.6.1 LAr,LT en etmaalwaarden vanwege Clauscentrale, huidige situatie (nulalterna

tief) 

positle LAr,LT in dB(A) Letmaal In dB(A) 

(zle figuur 6.6.1) dag avond/nacht 

1 woning Voortstraat 23 43,2 42,8 53 

2 woning Steenakkerstr, 44,3 44,0 54 

3 woning Elzenweg 2 44,0 43,8 54 

4 woning Elzenweg 1 43,9 43,8 54 

5 kasteel Heysterum 40,2 40,2 50 

zonepunt A 39,8 39,8 50 

zonepunt B 39,8 39,7 50 

zonepunt C 37,2 36,9 47 

zonepunt 0 40,2 40,1 50 

zonepunt E 40,7 40,S 50 

zonepunt F 40,2 40,2 50 

zonepunt G 40,2 40,2 50 

zonepunt H 34,0 34,0 44 

In figuur 6.6.2 zijn de voor het nulalternatiet vanwege de Clauscentrale optredende etmaal

waarden gratisch in de vorm van geluidcontouren weergegeven. 
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Figuur 6.6.2 Berekende geluidbelastingen in de huidige situatie (akoestiseh identiek aan 

het nulalternatief) 

Bijzondere bedrijfsomstandigheden 

Ais bijzondere bedrijfsomstandigheden kunnen het opstarten van de eenheden en het 

afblazen van stoomveiligheden worden genoemd. 

Uit onderzoek (Le. ter plaatse verriehte immissiemetingen) is gebleken dat tijdens het 

opstartproees van de eenheden 1 a 2 dB(A) hogere immissieniveaus (Li) ter plaatse van de 

nabij gesitueerde woningen kunnen optreden. Gezien de beperkte tijdsduur van de totale 

opstartproeedure kan worden gesteld dat de invloed hiervan op de langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus vrijwel verwaarloosbaar is. 

Ais gevolg van het afblazen van stoomveiligheden kunnen maximale geluidniveaus LAmax bij 

de meest nabij gesitueerde woningen optreden tot 60 dB(A). 
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6.6.2 Berekeningen voorgenomen activiteit 

Aigemeen 

Het gehanteerde rekenmodel is gebaseerd op het rekenmodel dat is gebruikt ten behoeve 

van de meest recente Wm-vergunningaanvraag in 2002 (veranderingsvergunning naar aan

leiding van het meestoken van bio-olie). Daar de Clauscentrale de enige inrichting is op het 

industrieterrein, is geen apart zonebewakingsmodel aanwezig. 

Aile berekeningen zijn verricht volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", 

uitgave 1999 en hebben, zowel voor de zonebewakingspunten als voor de posities bij 

woningen, betrekking op een ontvangerhoogte van 5 meter boven plaatselijk maaiveld. De 

weergave van de resultaten in tienden van dB's dient niet als absolute nauwkeurigheid te 

worden beschouwd, maar dient slechts ter afronding en ter vergelijking van de onderlinge 

resultaten. 

Representatieve bedrijfssituatie 

In de navolgende tabellen 6.6.2 en 6.6.3 zijn de vanwege de Clauscentrale te verwachten 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr.LT in de immissieposities weergegeven voor de 

voorgenomen activiteit. Tevens zijn de berekende etmaalwaarden Letmaal in de tabel aan

gegeven. 

Zoals eerder is vermeld zijn voor de representatieve bedrijfssituatie een tweetal varianten 

beschouwd: 

- normale bedrijfssituatie waarbij de drie gasturbines op vollast in bedrijf zijn 

(tabel 6.6.2) 

- situatie waarbij de drie gasturbines op "stand alone" bedrijf in werking zijn en de afgassen 

van de gasturbines via de bypassschoorstenen worden geemitteerd. In deze situatie zijn 

tevens de stoomturbine van eenheid C en de bio-olieketel buiten bedrijf. De reken

resultaten van deze variant zijn weergegeven in tabel 6.6.3. 

In de tabellen zijn tussen haakjes de maximaal toelaatbare waarden voor de etmaalwaarden 

aangegeven. 
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TabeI6.S.2 LAr,LT en etmaalwaarden vanwege Clauscentrale inclusief voorgenomen 
activlteit normale situatie (tussen haakjes maximaal toelaatbare waarden) 

positie LAr,LT in dB(A) Letmnal in dB(A) 

(zie flguur 6.6.1) dag avond/nacht 

1 woning Voortstraat 23 45,2 44,9 55 (55) 

2 woning Steenakkerstr. 44,7 44,5 54 (55) 

3 waning Elzenweg 2 43,0 42,9 53 (55) 

4 woning Elzenweg 1 42,4 42,2 52 (55) 

5 kasteel Heysterum 39,6 39,6 50 (55) 

zonepunt A 39,3 39,2 49 (50) 

zonepunt B 38,6 38,5 48 (50) 

zonepunt C 38,8 38,6 49 (50) 

zonepunt 0 40,5 40,4 50 (50) 

zonepunt E 40,5 40,4 50 (50) 

zonepunt F 39,4 39,4 49 (50) 

zonepunt G 39,5 39,4 49 (50) 

zonepunt H 33,3 33,2 43 (50) 
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TabeI6.6.3 LAr.LT en etmaalwaarden vanwege Clauscentrale inclusief voorgenomen 

activiteit, GT's op vollast stand alone bedrijf (tussen haakjes maximaal toe

laatbare waarden) 

positle LAr,LT In dB(A) Letmaal in dB(A) 

(zie figuur 6.6.1) dag avond/nacht 

1 woning Voortstraat 23 44,8 44,5 54 (55) 

2 woning Steenakkerstr. 44,4 44,2 54 (55) 

3 woning Elzenweg 2 42,8 42,7 53 (55) 

4 woning Elzenweg 1 42,2 42,0 52 (55) 

5 kasteel Heysterum 39,6 39,6 50 (55) 

zonepunt A 39,3 39,2 49 (50) 

zonepunt B 38,5 38,4 48 (50) 

zonepunt C 38,8 38,5 48 (50) 

zonepunt D 40,4 40,4 50 (50) 

zonepunt E 40,5 40,4 50 (50) 

zonepunt F 39,5 39,4 49 (50) 

zonepunt G 39,5 39,5 50 (50) 

zonepunt H 33,3 33,2 43 (50) 

In figuur 6.6.3 zijn de voor de voorgenomen activiteit vanwege de gehele Clauscentrale 

optredende etmaalwaarden grafisch in de vorm van geluidcontouren weergegeven (voor de 

hoogste waarde van de beide beschouwde bedrijfssituaties). 

Bijzondere bedrijfsomstandigheden 

Ais bijzondere bedrijfsomstandigheden kunnen het opstarten van de eenheden respectieve

lijk het afblazen van stoomveiligheden worden genoemd. 

Uit onderzoek is gebleken dat tijdens het opstartproces van de eenheden 1 a 2 dB(A) hogere 

immissieniveaus (Li) ter plaatse van de nabij gesitueerde woningen kunnen optreden. Gezien 

de beperkte tijdsduur van de totale opstartprocedure (zeker bij een warme start) kan worden 

gesteld dat de invloed hiervan op de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus vrijwel 

verwaarloosbaar is. 

Ais gevolg van het afblazen van stoomveiligheden kunnen maximale geluidniveaus LAmax bij 

de meest nabij gesitueerde woningen optreden tot 60 dB(A). 



50562099-KPS/PIR 05-3617 -6.48-

380 kV-station Tennet 

Met betrekking tot het ten zuiden van de Clauscentrale gesitueerde 380 kV-station van 

Tennet B.V. kan het volgende worden opgemerkt. 

Het station bevindt zich op een separaat gezoneerd industrieterrein ongeveer 700 meter ten 

zuidzuidoosten van het Clauscentraleterrein. Media 2000 is door Tennet een melding ex 

art. 8.19 van de Wet milieubeheer ingediend voor de ingebruikname van een vierde trans

formator. Teneinde dit akoestisch inpasbaar te maken zijn de scherfwanden am de trans

formatoren bekleed met een geluidabsorberende constructie. Middels diverse geluidonder

zoe ken is aangetoond dat ten gevolge van het aanbrengen van de geluidabsorberende 

bekleding oak na plaatsing van de vierde transformator nag wordt voldaan aan de geluid

voorschriften in de vigerende vergunning. 

In de navolgende tabel 6.6.4 zijn de berekende equivalente geluidniveaus LAeq en de ver

gunde waarden voor het 380 kV-station weergegeven. 

TabeI6.6.4 LAeq vanwege 380 kV-station Tennet, inclusief toeslag voor tonaal karakter, na 

bijplaatsen vierde transformator (tussen haakjes vergunde waarden) 

positie LAeq in dB(A) 

(zie figuur 6.6.4) avond nacht 

1 Broekstraat 28 49,2 (49) 44,2 (44) 

2 Linnerweg 77 41,1 (42) 40,5 (41 ) 

3 Stationsweg 35 40,3 (41 ) 40,7 (41 ) 

4 52,3 (52) 48,0 (48) 

5 52,2 (52) 47,4 (47) 

6 55,6 (56) 54,7 (55) 

7 42,7 (44) 42,1 (43) 

Bij Besluit van 12 december 2000 is de melding door de Provincie Limburg geaccepteerd. De 

vierde transformator is kart daarna in gebruik genomen. 

Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt verwacht dat het 380 kV-station zal 

worden uitgebreid zander dat hierbij gevolgen voor de geluidsproductie zijn te verwachten 

als gevolg van de voorgenomen activiteit bij de Clauscentrale. Bedrijfsvoering inclusief de 

vierde transformator bij het 380 kV-station van Tennet, is toereikend voor de realisatie van 
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de voorgenomen activiteit bij Essent. De geluidbelasting in de woonomgeving vanwege het 

station zal dientengevolge niet toenemen. 

Laagfrequent geluid 

Voor laagfrequent geluid zijn nog geen wettelijke grens- of richtwaarden van kracht. Wei is er 

met name de afgelopen 20 jaar door diverse instanties onderzoek verricht naar het optreden 

van hinder in relatie tot het optredende geluidniveau bij lage frequenties. 

In dit kader kunnen worden genoemd het VROM-onderzoek (1990), de Duitse norm 

DIN 45680 (1997) en de NSG-richtlijn LF-geluid (1999). 

Bij het ontwerp en de uitvoering van de geprojecteerde installaties zal speciale aandacht 

worden geschonken aan het beperken van met name laagfrequent geluid middels het toe

passen van geavanceerde geluiddempers tussen de uitlaat van de gasturbines en de 

afgassenketels en/of geluiddempers in de schoorstenen na de afgassenketels. Er zal daar

door geen sprake zijn van relevant laagfrequent geluid bij of in de woningen als gevolg van 

de nieuwe installaties. 

Met betrekking tot het geluid van transformatoren dient te worden opgemerkt dat deze geluid 

produceren bij de discrete frequentie van 100 Hz en bijbehorende hogere harmonische 

frequenties (200, 300, 400 Hz et cetera). 

Literatuur aangaande laagfrequent geluid beschrijft geluid tussen 1 en 80 Hz. In die zin is 

transformatorgeluid niet als laagfrequent geluid te beoordelen. Overigens zullen de drie 

nieuw te plaatsen hoofdtransformatoren van een vierzijdige wand ("omkasting", waarvan de 

bovenzijde open is) worden voorzien waardoor de geluidbijdrage van de transformatoren in 

de woonomgeving zeer beperkt zal zijn (minimaal 15 dB(A) lager dan de geluidbijdrage van 

de gehele Clauscentrale). 

Het geluid van de Clauscentrale kan worden aangemerkt als breedbandig "ruisachtig" en 

bevat geen duidelijk herkenbare tonale of laagfrequente componenten. Het geluid van de 

transformatoren van de Clauscentrale zal, gelet op de zeer beperkte geluidbijdrage ervan op 

het totale geluidniveau, niet als zodanig herkenbaar zijn. 

Met betrekking tot het ten zuiden van de Clauscentrale gesitueerde 380 kV-station van 

Tennet B.V. kan worden opgemerkt dat ten aanzien van laagfrequent geluid uit verricht 

akoestisch onderzoek ter plaatse niet is gebleken dat sprake zou (kunnen) zijn van over

schrijding van richtwaarden inzake laagfrequent geluid. 
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In de beroepsprocedure die tegen de melding door omwonenden is aangespannen, is door 

de Voorzitter van de Raad van State overwogen dat "niet is gebleken dat thans algemeen 

aanvaarde milieuhygienische inzichten bestaan ten aanzien van de vraag of deze hinder 

moet worden aangemerkt als objectiveerbare hinder, dan wei verband houdt met een bijzon

dere gevoeligheid van bepaalde personen voor dit type geluid" (uitspraak 13 maart 2001, nr. 

200100391/1). Aan deze uitspraak liggen diverse onderzoeken met betrekking tot laag

frequent geluid, waarbij onder andere geluidmetingen ter plaatse in woningen zijn verricht, 

ten grondslag. 

Omdat in verband met de voorgenomen activiteit geen akoestisch relevante uitbreiding van 

het 380 kV-station voorzien wordt, bestaat ook geen aanleiding voor een toename van 

eventuele hinder vanwege laagfrequent geluid als gevolg van dit station. 

Verder zij nog opgemerkt dat medio 2001 door de Provincie Limburg onderzoek is verricht 

naar aanleiding van klachten inzake laagfrequent geluid ter plaatse. Uit het onderzoek bleek 

dat de klachten noch werden veroorzaakt door de Clauscentrale, noch door het 380 kV

station van Tennet maar door een beregeningspomp welke 180 meter van de betreffende 

woning(en) was gesitueerd. Na uitbedrijfname van de beregeningspomp werd geen geluid

hinder meer ondervonden. 

6.6.3 Beoordeling berekende geluidniveaus 

Aigemeen 

Uit de rekenresultaten blijkt dat na realisatie van de voorgenomen activiteit in de meeste 

beschouwde posities op de zonegrens en bij woningen sprake zal zijn van een beperkte 

geluidreductie. In enkele posities is sprake van een geringe toename van de geluidbelasting. 

De maximaal toelaatbare waarden, te weten 50 dB(A) op de zonegrens en 55 dB(A) bij de 

woningen in de zone, worden niet overschreden. 

Afscherming 

De nieuwe installaties zullen op het open terrein aan de oostzijde van de bestaande een

heden A en B worden gerealiseerd. In westelijke en zuidwestelijke richting (richting woonkern 

Maasbracht en richting Wessem) zullen de nieuwe installaties derhalve grotendeels worden 

afgeschermd door de bestaande gebouwen. 
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Afscherming naar de zuidelijke richting (rand woonbebouwing Maasbracht) zou aileen moge

lijk zijn geweest indien de nieuwe installaties aan de noordzijde van de bestaande eenheden 

zouden worden gesitueerd. Dit is echter niet mogelijk daar in de geprojecteerde opzet 

gebruik wordt gemaakt van de bestaande stoomturbine van eenheid B en het terrein direct 

ten noorden van de bestaande eenheden reeds wordt ingenomen door de beide (bestaande) 

koeltorens. De koeltorens kunnen worden gekwalificeerd als maatgevende geluidbronnen op 

het Clauscentraleterrein. De situering van deze bronnen ten noorden van de bestaande 

centralegebouwen is, gelet op de afschermende werking van deze gebouwen in zuidelijke 

richting, reeds als optimaal aan te merken. 

Voorts kan worden opgemerkt dat potentieel luide installaties zoals de afgassenketels, de 

afgassenkanalen (tussen gasturbine en ketel), de gasturbines en de ketelvoedingpompen in 

een gebouw zullen worden geplaatst. Gelet op de restricties voortvloeiend uit de arbo

wetgeving zullen de gasturbines en de ketelvoedingpompen tevens in geluidreducerende 

omkastingen worden geplaatst. 

Stoomleidingen zullen worden voorzien van geluidreducerende isolatie en zullen eveneens 

(nagenoeg) volledig inpandig worden gesitueerd (althans de stoomleidingen tussen de 

nieuwe afgassenketels en de bestaande stoomturbine van eenheid B). 

De nieuwe transformatoren zullen elk aan vier zijden worden voorzien van een afschermen

de wand. De bovenzijde van de trafocellen is open in verband met de benodigde koeling. 

Het is bij vergelijkbare energiecentrales niet ongebruikelijk dat afgassenketels, ketelvoeding

pompen, afgassenkanalen, stoomleidingen en transformatoren volledig open worden opge

steld. Zelfs een buitenopstelling van gasturbines (binnen een omkasting) is niet ongewoon. 

Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat ruimschoots aan BBT conform de 

Wet milieubeheer en in het bijzonder de BREF Large Combustion Plants wordt voldaan. 

Trillingen 

Ais belangrijkste mogelijke trillingbronnen bij de nieuwe eenheid C kunnen worden genoemd 

de gasturbines en de bijbehorende generatoren. Trillingen zijn mede in verband met de 

levensduur van de installaties ongewenst. Om die reden zullen eventuele trillingen zo veel 

mogelijk worden beperkt door middel van een goede balancering van roterende onderdelen. 

Daar waar noodzakelijk zullen installaties trillingge'isoleerd worden opgesteld. 
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Van de transformatoren, gesitueerd aan de zuidzijde van de nieuwe eenheid C, zijn geen 

relevante trillingen te verwachten. 

Mede gelet op de afstand van de nieuwe installaties tot de meest nabij gesitueerde woningen 

(ten minste 350 meter) kan worden gesteld dat geen trillinghinder zal optreden ter plaatse 

van de woningen als gevolg van de nieuwbouw bij de Clauscentrale. 

Bodemgebieden 

De geluidoverdracht van bron naar ontvanger wordt mede bepaald door de akoestische 

eigenschappen van de bodem. Er worden twee typen bod em onderscheiden: hard en absor

berend (bodemfactor B = 0 respectievelijk 1). Voorbeelden van een harde bodem zijn: water, 

beton, asfalt, bestratingen en harde (onbewerkte) grond met weinig begroeiing. Voorbeelden 

van een absorberende bodem zijn: grasland, begroeide bodems, (bewerkte) landbouwgrond. 

Bij meethoogten kleiner dan 5 meter kan bij een absorberende bodem, zoals gras, bouwland 

en dergelijke, een grote geluidverzwakking bestaan in een breed frequentiegebied tussen 

circa 100 en circa 1000 Hz, de zogenaamde bodemdemping (Obodem)' Boven harde bodems 

treedt dit effect in een veel smaller frequentiegebied op. Oit betekent dat het geluidimmissie

niveau op een bepaalde afstand van een bron bij een harde bodem hoger is dan bij een 

absorberende bodem. In de term Obodem zijn de effecten van absorptie, door reflectie tegen 

en verstrooiing aan de bodem verdisconteerd, afhankelijk van het type bodem ter plaatse. 

Indien een bodem slechts voor een gedeelte hard is dan kan volgens de "Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai" (rekenmethode II) lineair worden ge'interpoleerd tussen een 

harde bodem (B = 0) en een absorberende bodem (B = 1). 

In de onderhavige situatie wordt het Clauscentraleterrein aan de noord- en de westzijde 

begrensd door water van de Maas. In het rekenmodel is dit wateroppervlak alsmede het 

Clauscentraleterrein zeit verdisconteerd door middel van harde bodemgebieden (B = 0). 

Voor het omliggende terrein ten zuiden en ten oosten van het Clauscentraleterrein is uit

gegaan van een grotendeels absorberende bodem (B = 0,8). In noordelijke en noord

westelijke richting zijn de vanwege de centrale optredende geluidcontouren derhalve verder 

van het broncentrum gelegen dan in zuidelijke en oostelijke richting. 

Transformatoren 

In de navolgende tabel 6.6.5 zijn de geluidbijdragen van de nieuwe transformatoren weer

gegeven ter plaatse van de beschouwde woningen. Ter vergelijking zijn tevens de totale 
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geluidbijdragen van de gehele Clauscentrale in deze posities weergegeven in de normale 

bedrijfssituatie. 

Tabel 6.6.5 LAr,LT vanwege totale Clauscentrale in normale bedrijfssituatie en geluid

bijdrage van transformatoren eenheid C 

positie LAr,LT In dB(A) 

(zie figuur 6.6.1) totaal trafo's eenh.C 

1 woning Voortstraat 23 44,9 30,5 

2 woning Steenakkerstr. 44,5 29,7 

3 woning Elzenweg 2 42,9 27,6 

4 woning Elzenweg 1 42,2 27,6 

5 kasteel Heysterum 39,6 16,6 

Uit de berekeningen voigt dat de gezamenlijke geluidbijdrage van de nieuwe transformatoren 

ten minste 14 a 15 dB(A) lager zal zijn dan de geluidbijdrage van de totale Clauscentrale. 

Derhalve mag verwacht worden dat de transformatoren niet als zodanig herkenbaar zullen 

zijn in het totale geluidbeeld. 

380 kV-station Tennet 

Met betrekking tot het 380 kV-station van Tennet zullen geen relevante wijzigingen optreden 

ten opzichte van de huidige situatie. Er wordt voldaan aan de geluidvoorschriften in de 

vigerende Wm-vergunning. 

6.7 Externe veiligheid 

6.7.1 Aigemeen 

Ten aanzien van de bestaande veiligheidssituatie op en rend de centralelocatie is het 

volgende op te merken. De centrale is op forse afstand gelegen van woonbebouwing of 

andere objecten die bijzondere veiligheidsstudies of -maatregelen zouden vereisen. De 

dichtstbijzijnde woningen liggen namelijk op ten minste 300 m afstand van de installaties van 

het Claus-complex en andere objecten zoals scholen of kantoren op nog grotere afstanden. 
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Voor het bewaken van de juiste werking van de processen worden op belangrijke plaatsen 

van de installatie gedurende de bedrijfsvoering metingen, zoals druk en temperatuur, 

verricht. Wanneer bij deze metingen een gemeten waarde buiten de ingestelde grenswaarde 

komt te liggen, zal een signalering in werking treden. Voor een aantal (combinaties van) 

meetwaarden zullen corrigerende maatregelen getroffen worden om de normale waarden 

voor de procesgang te herstellen (zie tevens paragraaf 5.1.11). Aan bepaalde meting en 

worden extra voorwaarden gesteld, zodat bij het niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, 

beveiligingen in werking komen. Afhankelijk van de plaats in de installatie zal dit resulteren in 

een afschakelen van een deel van het proces of we I onmiddellijke onderbreking van de hele 

procesgang van zowel de gasturbine, de stoomturbine als de bijgestookte afgassenketel. 

Zonodig zullen ook hulpwerktuigen worden afgeschakeld. Aile signalen voor meting, regeling 

en beveiliging van het proces van de installatie zijn ondergebracht in een daartoe ingerichte 

bedienings- en bewakingsruimte. 

Verstoring in de normale procesgang resulteert in ten minste het aanspreken van een 

signalering en kan in voorkomende gevallen leiden tot het afschakelen van de eenheid. In 

dergelijke gevallen zal onder meer de aardgastoevoer naar de gasturbine worden gesloten, 

waardoor de verbranding vrijwel direct stopt. 

Met betrekking tot de veiligheid voor omwonenden, voorbijgangers en naburige bedrijven 

kunnen de hierna genoemde installatiedelen van de centrale eventueel risico's met zich 

meebrengen: 

- aardgasaanvoer 

- stoomcircuits 

- stoomturbines/generatoren 

- gasturbines/generatoren. 

De olieopslag kan via brand gevaar voor de omgeving betekenen, maar gezien de afstand 

tot de woonbebouwing (minimaal 300 m) is de kans op schade zeer gering. 

Van de onder druk staande delen behoeven aile daarvoor in aanmerking komende delen van 

de constructie, de hierbij toegepaste materialen alsmede de wijze waarop deze worden 

verwerkt, de goedkeuring van een "Notified Body" zoals bijvoorbeeld Lloyd's Register, 

Stoomwezen c.q. Gasunie. Bij overschrijding van de toelaatbare werkdrukken komen de 

daartoe verplicht aangebrachte veiligheidstoestellen in werking. 

Voor de veiligheidsaspecten van ammoniaopslagen wordt verwezen naar paragraaf 5.3.9. 
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6.7.2 Aardgasaanvoer 

Het vrijkomen van aardgas is gevaarlijk vanwege brand- en explosiegevaar en in mindere 

mate verstikkingsgevaar. Voor de berekening van de veiligheidsgevolgen van gascentrales 

wordt gebruik gemaakt van een drietal scenario's: 

- breuk van de gasleiding in het gebouw van een gasturbine en in het gasontvangststation 

gevolgd door een explosie aldaar 

- breuk van de gasleiding in de omkasting van een gasturbine gevolgd door een mogelijke 

verbranding of explosie van het vrijkomende gas 

- breuk van de gasleiding tussen het gasontvangststation en de gasturbines gevolgd door 

een mogelijke verbranding of explosie van het vrijkomende gas. 

Aileen de aardgas-hoofdtoevoerleidingen worden bij deze analyse in beschouwing genomen 

omdat aangenomen wordt dat aileen deze een significante bijdrage in het totale risico naar de 

omgeving kunnen veroorzaken. De berekeningen van de kansen op overlijden is naar analogie 

van een studie betreffende andere STEG's uitgevoerd voor een 800 MW STEG (Delta, 2004). 

De risico's voor de Claus C (1200 MWe) zijn redelijk vergelijkbaar. 

Het bij leidingbreuk binnen een besloten ruimte vrijkomende gas zal zich met lucht vermengen. 

Het zal echter niet zo zijn, dat er een homogeen mengsel van gas en lucht ontstaat. Eerder zal 

er een verdringing van de in de besloten ruimte aanwezige lucht door aardgas optreden. V~~r 

de berekeningen is niettemin aangenomen dat 100% van de vrije ruimte gevuld is met een 

explosief mengsel van aardgas en lucht (5-16% aardgas). Dit is een uiterst conservatieve aan

name. De kans op breuk van de leidingen binnen de besloten ruimtes is een factor tien kleiner 

dan buiten. De kans op een leidingbreuk is vastgesteld op 1.10-7 per meter per jaar en de kans 

op lekkage is 5.10-6 per meter per jaar voor leidingen met een diameter groter dan 150 mm. 

Voor leidingen kleiner dan 150 mm is dit respectievelijk 3.10-7 per meter per jaar en 2.10-6 per 

meter per jaar. 

Bij falen van de leidingen in de omkasting van de gasturbine en lekkage in het gasontvangst

station kunnen deze met een explosief aardgasmengsel worden gevuld. De totale kans hierop 

wordt: berekend op: 

- gasturbineomkasting: 7 m " 1.10-8 = 7.1 0-8/jaar 

- turbinegebouw: 15 m " 1.10-8 = 1,5.1O-7/jaar 

- gasontvangststation: 2" 18 m " 2 " 10-7 = 7,2*10-6/jaar. 
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Ais een explosief mengsel aanwezig is, is de kans op explosie in het turbinegebouw en het 

gasontvangststation ruim 30%. Bijgevolg is aileen voor het gasontvangststation de kans op 

een ontsteking meer dan 1.10-6/jaar. De overige scenario's zijn verwaarloosbaar. Voor de 

berekening van de gevolgen naar de omgeving is gebruik gemaakt van een formule die is 

afgeleid van exploderende vaten. De schadecirkels voor 0,3 en 0,1 bar overdruk zijn 

gebaseerd op een piekoverdruk van 5 bar binnen het gebouw/omkasting (CPR 14E, CPR 16E 

en CPR 18E). Aangenomen is dat 20% van de bij de explosie vrijkomende energie resulteert in 

een beschadiging van gebouwen en dat de resterende 80% wordt omgezet in schokgolf

energie. V~~r de berekening van de gevolgen is gebruik gemaakt van het programma 

RiskCalc. 

Bij leidingbreuk buiten zal in eerste instantie een geforceerde menging van gas met lucht 

optreden, waarbij een brandbaar gas/luchtmengsel (5-16% aardgas) ontstaat. Vanaf het punt 

waar de snelheid van het gas verwaarloosbaar is geworden ten opzichte van de windsnelheid, 

zal de verdere verspreiding en verdunning van het gas worden bepaald door meteoralogische 

condities. De leidingen van het gasontvangststation naar de gasturbines zullen in het meest 

ongunstige geval bovengrands worden aangelegd. 

Er kunnen vier fysische effecten optreden bij het vrijkomen van aardgas en wei: 

- een brand met directe ontsteking; kans 9% 

- een brand met vertraagde ontsteking; kans 49% 

- een explosie; kans 33% 

- geen effect; kans 9%. 

Voor elk van de bovengenoemde effecten is een risicocontour vastgesteld. Deze geeft het 

gebied aan waarbinnen schade aan de omgeving verwacht wordt. De waarden voor warmte

straling en overdruk, waarbij schade ontstaat, zijn gebaseerd op CPR 16 (1989). De schade

cirkels bij het falen van de leidingen is circa 45 m. Daar deze cirkels volledig op het terrein 

liggen (afstand tot woningen immers 300 m) heeft dit op omwonenden en passanten geen 

invloed. 

De effectcontouren voor het plaatsgebonden risico van aile voornoemde scenario's zijn 

tezamen bepaald. De schadecirkel rand het gasontvangststation met een kans van 1.1 0-6/jaar 

is circa 50 m. Deze contouren blijven geheel op het terrein van de Clauscentrale en hebben 

geen invloed op de omgeving. Ook als men rekening houdt met het enigszins gratere ver

mogen van eenheid C vergeleken met de referentie, blijft de conclusie ruimschoots in stand. 
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6.7.3 Stoomcircuits 

De kans op het breken of lekken van hogedruk-stoomleidingen en stoomvaten is gezien de 

eisen die aan deze installaties worden gesteld bijzonder klein. Mocht een dergelijk voorval zich 

voordoen dan zal de schade veroorzaakt door brokstukken zich beperken tot korte afstand van 

de installaties. De kans dat buiten het terrein van de Clauscentrale losgeraakte delen neer

komen is, gezien de afstand tot de grens van het terrein, nog veel kleiner. 

Voor het geval toch brokstukken (aileen lichtere) ten gevolge van ongevallen in het stoom

circuit buiten de inrichting terechtkomen, is de kans (inclusief breukkans) dat personen 

getroffen worden geschat in een DHV-studie inzake risicoanalyse voor een 600 MWe centrale 

te Dordrecht (DHV, 1980). 

In deze studie is het stoomcircuit onderverdeeld in: 

- pijpen met een inwendige diameter die kleiner is dan 75 mm. In deze situatie is de uit

stromende hoeveelheid zo klein, dat geen schade buiten de terreingrenzen optreedt 

- pijpen met een inwendige diameter die groter is dan 75 mm. In dit geval kan er sprake zijn 

van calamiteiten met verbindingspijpen en instrumentatiekasten en drukvaten. Aan de 

hand van ervaringscijfers is de kans op falen van verbindingspijpen en omkastingen vast

gesteld op 5.10--4 per jaar. De kans op falen bij drukvaten is 2.10-5 per jaar. De trefkans 

binnen naburige bedrijven op 500 m ligt op <10-2 per jaar en de kans dat personen aldaar 

getroffen worden is <10-3 per jaar. De totale kans dat bij een calamiteit iemand buiten de 

terreingrenzen wordt getroffen ligt daardoor op <5.10-9 per jaar. Aannemende dat de tref

kans kwadratisch afneemt met de afstand wordt voer de woningen op 300 m afstand een 

risico van 2.10-9 berekend. Deze waarde ligt ver onder het toelaatbare individuele risico van 
10-6 . 

Het groepsrisico (de kans dat 10 of meer personen op korte termijn na een ongeval over

lijden) wordt bij genoemde risiconiveaus ruim beneden de orienterende waarde (10-5 bij 

10 slachtoffers, 10-7 bij 100 slachtoffers, et cetera) geschat. 

6.7.4 Stoomturbineslgeneratoren 

Bij de turbine-generatorinstallatie wordt in geval van calamiteiten (rotor op te veel overtoeren, 

materiaalscheuren) het gevaar veroorzaakt door uit het turbinehuis komende brokstukken. 

Hierbij wordt gedacht aan rotordelen, waarvan wordt verondersteld dat deze, varierend in 

gewicht tussen 50 en 4000 kg, met ontsnappingssnelheden tussen 10 en 250 mls weg kunnen 

schieten. In Truong (1988) worden de resultaten van een berekening met expansie van ver-
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zadigde stoom gegeven. De uitkomst is afhankelijk van het inspectie-interval. Huidige ont

werpen zijn gericht op kansen van ordegrootte van 1.1 0·5/jaar, bij een inspectie-interval tussen 

de 4 en 5 jaar. AI deze berekeningen zijn gebaseerd op stoomturbines met een lage druk

sectie. In dat gedeelte van de stoomturbine is de dikte van het huis dun genoeg dat ratordelen 

kunnen uitbreken. Schades aan hoge druk- en midden druksecties zijn nooit opgetreden. 

Studies (KEMA, 1992a-c, 1994; DHV, 1980) hebben aangetoond dat: 

1 de lanceringshoek van een willekeurig prajectiel tussen 00 en 1800 ligt en de afbuigings

hoek ten opzichte van de turbine-as tussen -25 0 en 250
• De kans dat een dergelijk projec

tiel in een woongebied buiten dit segment terechtkomt is dertig maal kleiner dan de kans 

dat het binnen het segment terechtkomt 

2 randvliegende brokstukken nooit verder komen dan 500 a 600 m. 

De studie geeft oak aan dat de kans dat rondvliegende brakstukken in een woongebied dat 

tussen 300 en 600 m van de turbine is gelegen terechtkomen niet grater is dan 8.10.6 per 

jaar. De kans dat een persoon wordt geraakt is een factor 10.3 kleiner, zodat de totale kans 

kleiner is dan 8.10.9• Hiermee is aangetoond dat dit risico voor omliggende woningen ruim

schoots binnen de norm voor het individueel risico van 10.6 ligt. 

6.7.5 Gasturbines 

Hetgeen is vermeld over de stoomturbine geldt in zijn algemeenheid oak voor de gasturbine

installaties. Daar het temperatuurniveau bij gasturbines hager is dan bij stoomturbines, is het 

huis van gasturbines dikker dan het huis van de stoomturbine. De trefkans dat brokstukken 

afkomstig van gasturbines personen zullen raken, zal daarom kleiner zijn dan 1.10.8 per jaar. 

6.8 Visuele aspecten 

Om de visuele aspecten zichtbaar te maken zijn montagefoto's gemaakt, zoals weergegeven 

in figuur 6.8.1. Deze foto's illustreren dat de voorgenomen activiteit hoegenaamd geen 

visuele gevolgen hebben voor de omgeving. De bouwlocatie is door graenstroken behoorlijk 

aan het zicht van de omliggende woonkernen onttrokken. Het meest markant zullen de 

schoorsteenuitlaten zijn: vier reguliere schoorstenen en drie by-pass-schoorstenen. De 

hoogte van uitlaten bedraagt maximaal circa 75 m en is dusdanig dat zij vanuit de meeste 

richtingen gezien binnen de contouren van de bestaande ketelhuizen van de eenheden A en 

B blijven. Slechts aan de voorzijde is de installatie duidelijk apart waarneembaar. Het tatale 
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visuele effect is dankzij het beperkte grondoppeNlak en de relatief lage installaties gering te 

noemen. 

Figuur 6.8.1 a Montagefoto's van de nieuwe installaties uit verschillende richtingen; voor

aanzicht 
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Figuur 6.8.1 b 

Figuur 6.8.1 e 

Montagefoto's van de nieuwe installaties uit versehillende riehtingen; 

aehteraanzieht 

Montagefoto's van de nieuwe installaties uit versehillende riehtingen; aan

zieht vanuit Linne 
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6.9 Natuurbescherming 

6.9.1 Beschermde natuurgebieden Natuurbeschermingswet 

Gezien de relatief nabije ligging van beschermde natuurgebieden (zie figuur 6.9.1) is een 

oriente rend onderzoek (voorheen: voortoets genoemd) uitgevoerd naar de (mogelijke) 

effecten van de Clauscentrale op de natuurwaarden van deze gebieden (Bureau 

Waardenburg,2006a). 

Figuur 6.9.1 Ligging Natura 2000 gebieden 1: Clauscentrale, 2: Grensmaas, 3: Roerdal, 

4: Meinweg. De aangegeven grenzen zijn indicatief, voor exacte gegevens 

wordt verwezen naar de internetsite van het Ministerie van LNV 

De conclusie uit de voortoets is dat de Clauscentrale inclusief de wijzigingen een situatie van 

bestendig gebruik representeren, die de behoudsdoelstellingen van de beschermde 

gebieden niet in de weg staan. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van de invloed van koel

waterlozingen op de instandhoudingsdoelen voor kwalificerende vissoorten in de 

Grensmaas. 

De hog ere verzurende emissies (NOx) staan de geformuleerde instandhoudingsdoelen voor 

met name het Meinweggebied, zijnde behoud van of kwaliteitsverbetering van een aantal 

habitats, niet in de weg. Aangezien er kortom geen effect is op de instandhoudingsdoelen 

voor de beschermde natuurgebieden bestaat geen vergunningplicht ingevolge de Natuur

beschermingswet. 
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6.9.2 Beschermde planten- en dierensoorten Flora- en Faunawet 

Onderstaand worden de resultaten van een inventariserend onderzoek naar beschermde 

soorten ingevolge de Flora- en Faunawet gepresenteerd (Bureau Waardenburg, 2006b). 

Van de uitbreiding van de Clauscentrale wordt geen nadelige invloed op de beschermde 

soorten op de bouwlocatie verwacht. Hierbij zijn aileen de algemene soorten gemoeid waar

voor een algemene vrijstelling bestaat. Wei dient gelet te worden op het eventueel in het 

plangebied voorkomen van het strikt beschermde rapunzelklokje en/of de gulden sleutel

bloem. Indien toekomstig sprake is van broedvogels in het plangebied mogen de werkzaam

heden uitsluitend buiten het broedseizoen (15 maart - 15 juli) plaatsvinden. Aangezien er 

kortom geen verbodsbepalingen worden overtreden, behoeft geen ontheffing ingevolge de 

Flora- en Faunawet te worden aangevraagd. 

6.10 Logistiek en transport 

Transport is voor dit project milieukundig geen bijzonder belangrijk onderwerp. Tijdens de 

normale activiteiten wordt transport beperkt tot slechts een paar vrachtwagens per week voor 

de aan- en afvoer van materiaal en afval. Met een maximaal aantal aanwezige werknemers 

van 25 tijdens normaal bedrijf, zal ook het autoverkeer normaliter zeer beperkt blijven. 

Tijdens de bouw zullen de transportactiviteiten intensiever zijn en hoofdzakelijk bestaan uit 

bouwmateriaal en apparatuur. Voor zover mogelijk zullen de zwaarste onderdelen van de 

installaties over het water worden aangevoerd, het overige per vrachtauto. De variaties in de 

drukte zijn dan relatief groot. Ook is dan extra verkeer ten gevolge van de bouw tot maximaal 

1000 werknemers in de bouw te verwachten. 

6.11 Toetsing aan IPPC en algemene BREF's 

Waar mogelijk is reeds in de sectorale paragrafen (met name over lucht en water) getoetst 

aan de IPPC-richtlijn en de relevante BREF's (zie voor begrip paragraaf 3.2.4.2). De meer 

algemeen geldende BREF's worden in deze paragraaf getoetst. 

De BREF Economics and Cross-media Effects betreft een Draft van november 2004. Dit 

BREF gaat in op de bepaling van de kosten en baten van milieumaatregelen en op de 

afweging van verschillende milieu-effecten tegen elkaar. 
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De bepaling van kosten en baten is bedoeld om vast te stellen of bepaalde milieumaatrege

len binnen de betreffende industriele sector economisch en technisch haalbaar zijn. Daartoe 

wordt een systematiek aangereikt om aile kosten en baten in kaart te brengen. Vervolgens 

wordt aangegeven hoe deze kosten in verband te brengen met de emissievermindering. 

Wat betreft de afweging van verschillende effecten worden methoden beschreven vergelijk

baar met de Milieugerichte Levencyclus Analyse en de methodiek "schaduwkosten,,4. Van

wege de gewenste transparantie spreekt het BREF echter haar voorkeur uit voor een een

voudige benadering waarbij voor een component de kosten en baten worden beschreven. 

Geconstateerd kan worden dat de milieuproblematiek van de onderhavige gasgestookte 

STEG's niet dermate complex is dat uitgebreide integrale analyses gemaakt hoeven te 

worden van voor- en nadelen van bepaalde milieumaatregelen. De belangrijkste milieu

aspecten zoals het elektrisch rendement en de NOx-emissies zullen tot de beste ter wereld 

behoren en de beperkingen tot verdere verbetering zijn behandeld in hoofdstuk 5. De 

toetsing van de koelwaterlozingen is reeds behandeld in paragraaf 6.4. 

Ook het BREF Monitoring is van belang. Dit BREF vraagt van vergunningverleners om 

regels in de vergunningen op te nemen om de emissies te monitoren, zodat naleving van de 

vergunning gecontroleerd kan worden. De vergunningaanvraag gaat nader op de voor

genomen monitoringsapparatuur en -procedures in. Omdat het BREF eisen aan vergunnin

gen stelt en de provincie c.q. Rijkswaterstaat de vergunningen nog niet opgesteld hebben, is 

toetsing van het BREF Monitoring in dit MER nog niet mogelijk. Aangenomen mag worden 

dat het Bevoegd gezag hier rekening mee houdt bij de formulering van de vergunningseisen. 

In voorbereiding is een BREF Energy Efficiency. Hiervan bestaat thans nog geen openbaar 

ontwerp. Er is een Nederlandse bijdrage voor dit BREF, die door SenterNovem namens het 

Ministerie van VROM bij het IPPC-bureau is ingediend. Cruciaal daarin is de passage waarin 

staat dat aileen maatregelen getroffen behoeven te worden die bij een rentevoet van 15% 

resulteren in een terugverdientijd van vijf jaar. Aan dit criterium wordt voor de diverse onder

delen van de nieuwe STEG's zeker voldaan. 

4 De kosten die voor die zelfde emissiereductie elders gemaakt zouden moeten worden 
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7 VERGELlJKING VAN DE MILIEUGEVOLGEN VAN DE VOOR
GENOMEN ACTIVITEIT EN DE AL TERNATIEVEN 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de milieu-effecten van de voorgenomen activiteit vergeleken met de 

bestaande situatie en de alternatieven. De effecten worden beoordeeld met betrekking tot de 

meest relevante milieuaspecten: elektrisch rendement, luchtkwaliteit, koelwater, geluid en 

visuele aspecten. 

7.2 Overzicht van alternatieven en milieugevolgen 

Van de voorgenomen activiteit en de alternatieven die in dit hoofdstuk vergeleken worden 

voigt hieronder een korte beschrijving. 

Nulalternatief 

R Claus B krijgt geen upgrade, doch de noodzakelijke maatregelen in het kader van de 

IPPC-richtlijn worden ge'implementeerd. 

Voorgenomen activlteit 

Vg upgrade van eenheid B tot een Stoom en Gas turbine (STEG)-installatie (eenheid C) 

met een toename van opgesteld elektrisch vermogen van de eenheid van 640 MWe 

naar circa 1200 MWe, in bedrijf volgens het verwachtingsscenario. 

Alternatieven 

A geluidarme uitvoering installatie. 

B verdere NOx-beperking met katalytische DeNOx en variant ureum. 

C grotere schoorsteenhoogte. 

MMA Meest milieuvriendelijk alternatief. 

Ais basis voor de alternatieven is de voorgenomen activiteit Vg bij gemiddelde belasting 

genomen, omdat dit scenario de meest waarschijnlijke milieube'invloeding vertegenwoordigt. 
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7.3 Alternatief geluidarme uitvoering installatie 

In tabel 7.3.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr.LT en de etmaal

waarden weergegeven voor het "alternatief met aanvullende geluidreducerende maat

regelen" zoals omschreven in paragraaf 5.3.7. Het betreft maatregelen aan de bestaande 

koeltorens en -pompen die ook voor eenheid C zullen werken. 

Tabel 7.3.1 LAr,LT en etmaalwaarden vanwege Clauscentrale alternatief met aanvullende 

geluidreducerende voorzieningen (tussen haakjes maximaal toelaatbare 

waarden) 

positie LAr,LT in dB(A) Letmaal in dB(A) Letmaal in dB(A) 

(zie figuur 6.6.1) dag avond/nacht alternatief voornemen 

1 woning Voortstraat 23 45,0 44,8 55 (55) 55 

2 woning Steenakkerstr. 44,3 44,0 54 (55) 54 

3 woning Elzenweg 2 42,5 42,4 52 (55) 53 

4 woning Elzenweg 1 42,1 41,9 52 (55) 52 

5 kasteel Heysterum 38,4 38,3 48 (55) 50 

zonepunt A 38,0 37,9 48 (50) 49 

zonepunt B 37,4 37,4 47 (50) 48 

zonepunt C 38,4 38,2 48 (50) 49 

zonepunt 0 38,8 38,6 49 (50) 50 

zonepunt E 39,1 39,0 49 (50) 50 

zonepunt F 38,1 37,9 48 (50) 49 

zonepunt G 37,8 37,7 48 (50) 49 

zonepunt H 31,4 31,3 41 (50) 43 

In figuur 7.3.1 zijn de voor het alternatief met aanvullende geluidreducerende voorzieningen 

vanwege de gehele Clauscentrale optredende etmaalwaarden grafisch in de vorm van 

geluidcontouren weergegeven. 

Uit vergelijking van de geluidbelastingen van het geluidarme alternatief en het voornemen 

blijkt dat de geluidbelasting nabij woningen maximaal 1 dB(A) afneemt en nabij het kasteel 

Heysterum maximaal 1,2 dB(A) (door afrondingen 2 dB(A)). Een dergelijk verschil is voor de 

mens niet waarneembaar. De meerkosten voor het alternatief bedragen globaal 

EUR 1 miljoen. De geringe geluidverbetering weegt niet op tegen de hoge kosten die 
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gemaakt zouden moeten worden, te meer omdat reeds aan de vergunningslimiet voldaan 

wordt en voldaan blijft worden. 

Figuur 7.3.1 Berekende geluidbelastingen van het geluidarme alternatief 

7.4 Alternatief verdere NOx-beperking met katalytische DeNOx en variant 
ureum 

7.4.1 Katalytische DeNOx 

De introductie van een DeNOx-instaliatie in de STEG's conform paragraaf 5.3.9 zal de NOx-

emissies reduceren tot 50% van de oorspronkelijke waarden. De verwachte jaarlijkse emissie

reductie bedraagt derhalve circa 500 ton per jaar. Ten aanzien van de verspreiding van de 

geemitteerde hoeveelheid NOx zal eveneens een verlaging van de maximale immissieconcen

tratie optreden. De locatie waar de maximale concentratie optreedt en het patroon van de iso

lijnen van immissieconcentraties zullen nagenoeg niet wijzigen. In paragraaf 6.3.3 is gebleken 

dat de N02-belasting ten gevolge van het voornemen toeneemt van 22,5 naar 22,95 Ilg/m3. 
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Aangezien bij dit alternatief de emissie van eenheid A gelijk zal blijven en die van eenheid C 

met 50% dalen, zal de totale emissie met circa 23% dalen. Gelet op de relatief lage schoor

steenhoogte en -temperatuur van eenheid C zal de immissie met minder dan 23% dalen. Oe 

N02-belasting wordt dan dus ten minste 22,8. Een verbetering van maximaal 0,15 1l9/m3. Op 

andere posities zullen de verbeteringen eveneens marginaal zijn. Het lokale effect is derhalve 

verwaarloosbaar. Verminderingen via het nationale NOx-handelssysteem bieden geen enkel 

milieunadeel via specifieke aanpak bij de Clauscentrale en zijn aanzienlijk kosteneffectiever. 

Terzijde wordt opgemerkt dat bij een emissiereductie van 50% geen ammoniakslip van 

betekenis wordt verwacht. Aileen bij een heel hoge NOx-reductie van boven circa 90% kan 

een NH3-emissie optreden van 1 mg/mo
3 of meer met een geringe extra verzurende 

belasting. 

7.4.2 Variant ureum 

Zoals in hoofdstuk 5 al gesteld maakt het voor de katalytische werking geen verschil of 

ammonia of ureum toegepast wordt. Oit geldt zowel voor de voorgenomen SCR bij de olie

ketel als voor het alternatief SCR bij de STEG. Oe belangrijkste operationele verschillen zijn: 

- er is een silo nodig voor ureumopslag. Omdat ureum hygroscopisch is, zullen vocht-

werende voorzieningen getroffen moeten worden en moet langdurige opslag worden 

vermeden. Ureum kan echter ook in oplossing aangevoerd en opgeslagen worden 

- bij ammoniaopslag moet voorkomen worden dat dampen in de atmosfeer terechtkomen. 

Oit zou geuroverlast teweeg kunnen brengen. Met een dampretoursysteem dat aansluit 

op de tankauto kan dit voorkomen worden. 

Belangrijk nadeel van ureum is de vorming van N20 (Iachgas). Oit broeikasgas is ruim 

300 maal zo effectief als CO2• Oe gevormde hoeveelheid N20 is afhankelijk van de volgende 

factoren: 

- circa 10% van de NO kan omgezet worden in N20 

- de temperatuur: hoe lager de temperatuur in de vuurhaard, hoe hoger de N20-vorming 

- de gedoseerde hoeveelheid. Oit betekent dat een hoge NOx-reductie tot een hoge N20-

vorming leidt. 

Niveaus tot circa 50 mg/m3 komen in de praktijk voor. 

In theorie zou ureum ook tot CO-vorming aanleiding kunnen geven. Oit is echter in de prak

tijk niet bewezen. 
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Tot slot wordt op de kosten gewezen. Deze liggen voor ureum enigszins hoger dan voor 

ammonia (ureum wordt namelijk uit ammoniak gemaakt). 

Resumerend is ureum een mogelijk alternatief voor ammonia. V~~r het primaire doel, NOx-

reductie, is er geen verschil tussen beide. De keuze voor ureum wordt in het buitenland 

voornamelijk bepaald op grand van regels voor veiligheid (waardoor in het buitenland 

ammonia soms gemeden wordt) en kosten. In Nederland wordt bijna zonder uitzondering 

ammonia toegepast in DeNOx-instaliaties. Essent ziet geen reden om bij SCR's op de 

Clauscentrale een andere keuze te maken. 

7.5 Alternatief grotere schoorsteenhoogte 

Daar de bijdrage van de Clauscentrale aan NOx-concentraties in de omgeving van de Claus

centrale zeer laag is bij een schoorsteenhoogte van 75 m, zullen hogere schoorstenen 

nauwelijks tot verdere verlaging van de concentraties en immissies leiden. Deze verwachting 

is gebaseerd op het feit dat de "effectieve schoorsteenhoogte" in belangrijke mate bepaald 

wordt door de pluimstijging van de warme raokgaspluim. De pluim stijgt als het ware als een 

heteluchtballon op tot deze effectieve hoogte en verspreidt zich vanaf dat punt. Voor een

heid C bedraagt deze effectieve schoorsteenhoogte ten minste 230 m. De schoorsteen

hoogte is dus niet gekozen op grond van milieukundige overwegingen, maar op bedrijfs

matige granden: de pluim moet niet neerslaan tegen omringende gebouwen of naar de 

grand. 

Ter illustratie van het minimale effect van een hogere schoorsteenhoogte is een lucht

verspreidingsberekening uitgevoerd waarbij aangenomen is dat voor de gewone (dus niet de 

bypass-schoorstenen) schoorstenen van de nieuwe eenheden een hoogte gekozen zou 

worden van 150 m, vergelijkbaar met die van de bestaande schoorsteen van eenheid AlB 

van 152 m. De jaargemiddelde concentratie op het maximum (die voor de milieugevolgen het 

meest representatief is) wordt dan 22,85 mg/m3 in plaats van 22,95 mg/m3 ten gevolge van 

eenheid C aileen. Een verschil van circa 0,5%. Dit effect is milieukundig niet relevant te 

noemen. De kosten zouden echter aanzienlijk toenemen. Gelet op de hoogte zou aan stenen 

schoorstenen gedacht moeten worden, waarvan de kosten circa EUR 2 miljoen per stuk 

zouden bedragen. Bovendien verminderen hoge schoorstenen niet de emissies, maar 

spreiden deze slechts over een groter gebied uit. Tot slot zijn hoge schoorstenen land

schappelijk niet aantrekkelijk. Derhalve wordt deze optie afgewezen en ook niet geselecteerd 

als onderdeel van het Meest milieuvriendelijke alternatief. 
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7.6 Meest milieuvriendelijke alternatief 

7.6.1 Ontwikkeling van het MMA 

De belangrijkste elementen voor milieuvriendelijke elektriciteitsopwekking zijn het (energe

tisch) rendement, lage emissies van fossiel CO2 en NOx alsmede een lage geluidemissie. 

Het initiatief voldoet aan de BREF voor grote stookinstallaties. Dit beperkt de ruimte voor het 

ontwikkelen van een alternatief dat beduidend milieuvriendelijker is dan het voornemen. 

In deze paragraaf worden eerst de elementen gemotiveerd van het MMA en worden ver

volgens de effecten van het MMA in verhouding tot het voornemen en de alternatieven 

beschreven. 

7.6.2 Elementen van het MMA 

Op basis van de informatie uit het voorgaande wordt bij de elementen voor het MMA uit de 

Richtlijnen (zie paragraaf 4.4 van de Richtlijnen) het volgende opgemerkt: 

a optimaal energierendement 

Energierendement is een van de belangrijkste succesfactoren voor een energiebedrijf. 

Daarom heeft Essent bij het ontwerp van Claus Creeds al het mogelijke gedaan dat 

bedrijfseconomisch verantwoord is om het maximale energetische rendement te behalen. 

Het rendement ligt dan ook binnen de range die het BREF voor grote stookinstallaties 

geeft. Andere gasturbine-stoomturbine-configuraties leveren geen beter rendement. Een 

olievergasser ge"integreerd met een STEG biedt wei een beter rendement dan de 

geprojecteerde bio-olieketel. Dit alternatief wordt onder e uitgewerkt 

b beperking CO2-uitstoot 

In paragraaf 5.3.4-5.3.6 is uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden om de emissie van 

langcyclisch CO2 per kWh verder te verminderen. Daarbij zijn rendementsverbeteringen, 

opslag van CO2 en interne en externe energieoptimalisatie behandeld. Er bleken geen 

realistische technisch opties te zijn om deze emissies terug te dringen. Derhalve is dit 

element geen onderdeel van het MMA 



c maximale inzet bio-brandstof 

Eenheid A 
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Maximale inzet van bio-brandstof is in principe een goede optie om de emissie van lang

cyclisch CO2 te verminderen. Op de Clauscentrale is daartoe inzet op eenheid A en in de 

toekomst op eenheid C mogelijk. 

Inzet op eenheid A wordt beperkt door de toegestane stofemissie. Bij biobrandstof die 

juist aan de acceptatiecriteria voldoet is (afgezien van inzet van stookolie) de maximale 

inzet afhankelijk van de stofconcentratie in de bio-olie. Verhoogde inzet van bio-olie op 

eenheid A is niet te zien als alternatief voor de voorgenomen activiteit en wordt daarom 

niet als onderdeel van het MMA behandeld. 

Eenheid C 

Allereerst wordt opgemerkt dat in afwijking van de startnotitie het voornemen thans reeds 

een separate bio-olieketel bevat om de wegvallende bijstook op eenheid B te com pense

ren. 

Bijstook van bio-olie op de grote gasturbines zou een optie voor maximale inzet van bio

brandstof kunnen zijn, maar is thans geen bewezen techniek. Toch is niet uit te sluiten 

dat dit op termijn mogelijk wordt. Allereerst zou de bio-olie waarschijnlijk voorbehandeld 

moeten worden om corrosieve stoffen, zoals water en zwavel, en erosieve stoffen, zoals 

as en andere vaste stoffen, te verwijderen. Daarbij is de grote diversiteit van bio-olien en 

-vetten een extra complicatie. Voorts zouden nozzles (= sproeikoppen) ontwikkeld 

moeten worden die lietst een brede range van bio-olien kunnen vernevelen. Vermoedelijk 

zou ook de coating van de turbineschoepen aangepast moeten worden om corrosie en 

mechanische slijtage te verminderen. Kortom voor directe inzet van bio-olie op gas

turbines moet nog het nodige onderzoek uitgevoerd en veel praktijkervaring worden 

opgedaan. 

Een andere optie is het verstoken van bio-olie op bijstookbranders in de afgassenketel. 

De afgassenketel van eenheid C, wordt echter voor gas ontworpen en zou bij inzet van 

bio-olie snel vervuild kunnen raken. Daarom wordt thans als enige realistische optie een 

aparte bio-olieketel met bijbehorende rookgasreiniging gezien. Inzet van bio-olie op een 

(ruimere) afgassenketel is geen bewezen techniek en daarom voor EEP niet acceptabel. 

Wellicht is deze optie na het nodige onderzoek en ontwikkeling in de toekomst wei haal

baar 
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d meest milieuvriendelijke acceptatiebeleid 

De duurzaamheidseisen van Essent ten aanzien van bio-brandstoffen zijn reeds 

beschreven in paragraaf 3.2.3. Brandstoffen die niet aan dit beleid voldoen, worden niet 

verstookt. Dit beleid wordt in overleg met diverse betrokkenen geleidelijk verder ont

wikkeld. 

Daarnaast worden eisen gesteld aan de chemische samenstelling van de bio-olien (zie 

paragraaf 4.2.1). Het voornaamste negatieve milieuaspect van bio-olie is de emissie van 

fijn stof. Echter de nieuwe bio-olieketel wordt voorzien van een elektrostatische vliegas

vanger met een hoog vangstrendement. Derhalve biedt aanscherping van de stofeis 

geen milieukundig relevant voordeel meer. Daarbij wordt er op gewezen dat de stof

belasting vanwege de Clauscentrale (die voornamelijk van eenheid A afkomstig is) 

slechts 0,1 Ilg/m3 bedraagt op een totaal van 23,2 Ilg/m3 en dus lokaal geen relevant effect 

geeft 

e vergassing biobrandstoffen 

Deze mogelijkheid is uitgebreider beschreven in paragraaf 5.3.4. Vergassing is een 

techniek die bij uitstek geschikt is om vuile brandstoffen (kolen, vuilere biomassa) met 

minimale emissies te verwerken. Bio-olie is echter in het algemeen niet als een echt vuile 

brandstof te kwalificeren. Afgezien van CO2 blijkt de emissiewinst volledig afhankelijk van 

de rookgasreiniging die toegepast wordt. V~~r het geven van een redelijk beeld van de 

emissies worden hieronder de voornaamste emissies van twee Nederlandse vergas

singsprojecten genoemd, te weten die afvalvergasser die bij de Eemscentrale gepland 

was en die van de Willem Alexandercentrale op steenkool en biomassa. Deze factoren 

staan in onderstaande tabel en zijn gebruikt om een rekenwaarde voor het MMA van het 

onderhavige project te selecteren 

Tabel 7.6.1 Emissiefactoren (g/GJ) van vergassers en gehanteerde aanname voor MMA 

component emissie afvalvergasser emissie Willem- rekenwaarde MMA bio-

bij Eemscentrale Alexander centrale olievergasser-deel 

Buggenum Clauscentrale 

NOx 19 4 12 

502 8 1 4 

stat 1 0 1 
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geluidarme uitvoering 

In het alternatief met aanvullende geluidreducerende voorzieningen treden, in vergelijking 

met de voorgenomen activiteit, enigszins lagere (tot circa 1 dB) geluidniveaus op in de 

omgeving. 

Hierbij kan worden gesteld dat, afhankelijk van de beschouwde richting, een groot aantal 

verschillende geluidbronnen maatgevend is. Geluidreducerende voorzieningen aan de 

meest dominante bronnen (zoals bijvoorbeeld de koeltoren en de koelwaterpompen) 

leveren om die reden slechts een beperkte reductie (0 a 1 dB) op van de totale geluid

niveaus in de omgeving. 

Met betrekking tot de nieuwe (geprojecteerde) installaties kan worden gesteld dat in de 

voorgenomen activiteit reeds sprake is van vergaande akoestische voorzieningen. Zo 

worden bijvoorbeeld de afgassenketels en de ketelvoedingpompen in een geluidisolerend 

gebouw geplaatst (de ketelvoedingpompen bovendien binnen een omkasting in het 

gebouw) en zijn de hoofdtransformatoren aan vier zijden van een afschermende wand 

voorzien. Het is niet ongebruikelijk dat bij dergelijke elektriciteitcentrales de afgassen

ketels, de ketelvoedingpompen en transformatoren buiten worden geplaatst zonder extra 

geluidwerende maatregelen. Genoemde voorzieningen voldoen ruimschoots aan het 

hieromtrent gestelde in de BREF Large Combustion Plants. 

Een verdere significante geluidreductie is om die reden zeer moeilijk realiseerbaar 

9 ontsluiting bouwverkeer 

Bezien is of alternatieve routes voor het bouwverkeer naar de centrale mogelijk zijn. Dit 

bleek niet het geval. Daarbij wordt er op gewezen dat het om een tijdelijk probleem gaat 

dat reeds geminimaliseerd wordt door grote componenten per schip aan te voeren 

h katalytische DeNOx-installatie (SCR) 

Een katalytische DeNOx-installatie is een bewezen techniek die een van de belangrijkste 

emissies van de nieuwe STEG zou kunnen verminderen. Derhalve is het een technisch 

gezien realistisch alternatief. Daarbij moet wei opgemerkt worden dat het een "end of 

pipe" techniek betreft, die niet vervuiling voorkomt, maar afbreekt. Maatregelen aan de 

verbranding hebben in principe de voorkeur. Omdat de installatie ook al zonder SCR aan 

de te stellen eisen voldoet, is het als een extra stap te beschouwen. Door zorgvuldig 

ontwerp en bedrijfsvoering kan de reductie wei 80% of meer bedragen. Een dergelijke 

reductie is echter voor een nieuwe gasgestookte installatie waarin aile verbrandings

technische maatregelen al getroffen zijn, als ingrijpend en weinig kosteneffectief te 
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karakteriseren. Derhalve wordt hier gerekend met maatregelen voor een halve ring van de 

verwachte emissies van 35 naar 17 g/GJ. 

In paragraaf 7.3.2 is als variant voor ammonia, ureum beschreven. Geconcludeerd werd 

dat qua NOx-reducerende werking, het primair beoogde doel, er geen verschil tussen 

beide stoffen bestaat. Seide stoffen hebben voor- en nadelen en met beide kan aan aile 

wettelijke regelingen voldaan worden, zodat geen objectieve gronden aanwezig zijn om 

een van beide als onderdeel van het MMA aan te wijzen. Derhalve wordt inzet van ureum 

niet als onderdeel van het MMA geselecteerd 

hog ere schoorsteen 

Ais variant op de emissiehoogte van 75 m van de voorgenomen activiteit wordt gerekend 

met de schoorsteenhoogte van Claus S van circa 150 m omdat daarmee de luchtkwaliteit 

op de grond in beginsel verbeterd kan worden. De effecten hiervan werden beschreven 

in paragraaf 7.5. De verbetering geldt evenwel niet de totale emissies, maar slecht de 

lokale omgevingsconcentratie. De verbetering daarin is bovendien slechts marginaal. Ais 

nadeel geldt dat vier nieuwe hoge schoorstenen gebouwd zouden moeten worden met 

hun landschappelijke effecten in de wijde omgeving. Per saldo worden hoge schoor

stenen niet als een echte verbetering gezien en daarom niet als onderdeel van het MMA 

gekozen 

bouwkundige uitvoering installatie 

Er is nog geen bouwkundig ontwerp gemaakt van de behuizing van de nieuwe installaties 

van eenheid C. Een dergelijk ontwerp wordt gemaakt nadat het technisch ontwerp op 

hoofdlijnen vast staat. De installatie zal zo dicht mogelijk bij eenheid B geprojecteerd 

worden als praktisch mogelijk is. 

Essent zal een architect opdracht geven om een gebouw voor eenheid C te ontwerpen 

dat past bij de bestaande gebouwen en bij de omgeving. Het lijkt het meest waarschijnlijk 

dat een bedrijfsgebouw gekozen wordt met een gevelbekleding die aan aile esthetische 

en praktische (onder andere geluidwering) eisen voldoet. Dit ontwerp komt bij de aan

vraag om een bouwvergunning aan de orde. Op dat moment wordt ook gelegenheid 

geboden om in te spreken op het beoogde ontwerp. 

Wat betreft de toe te pass en materialen zal er zorg voer gedragen worden dat deze vol

doende duurzaam zijn zodat de gebouwen ten minste 30 jaar mee kunnen. De mate

rialen (glas, staal en steen) zijn van dien aard dat ze grotendeels gerecycled kunnen 

worden. 
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Resumerend streett Essent naar een bij de omgeving passend gebouw waarvan echter 

op dit moment nog geen details bekend zijn. Varianten daarop zijn dan ook te onvoor

spelbaar om als onderdeel van het MMA mee te nemen 

k toekomstige inzet restwarmte 

De toekomstige afzet van restwarmte is afhankelijk van de vestiging van grote warmte

vragers in de naaste omgeving. Op dit moment zijn er geen serieuze gegadigden, zodat 

toekomstige warmteafzet in hoge mate speculatief is. Daarom wordt toekomstige 

warmteafzet niet als onderdeel van het MMA meegenomen 

demi op basis van omgekeerde osmose 

De nieuwe demi-installatie zal bedreven worden met ontijzerd water afkomstig van bron

nen uit de omgeving. De zouten uit het demi-water worden via een sloot uiteindelijk 

geloosd in de Maas. De bijdrage van de eenheden A en C aan de zoutconcentratie in de 

Maas bij een Maasdebiet van 50 m3/s bedraagt 0,4 mg/I. De concentratie van het Maas

water is gemiddeld circa 40 mg/I bij een MTR van 100 mg/I. Bij gemiddelde minimale 

doorstroming van 50 m3/s in de zomer, wordt de concentratie vanwege de Clauscentrale 

dus met maximaal 1 % verhoogd. Met omgekeerde osmose wordt de zoutlast van een

heid C gehalveerd, maar dit gaat ten koste van circa 270 MWh energie (zie paragraaf 

5.1.12). De maximale bijdrage wordt dan dus 0,75%. Resumerend wordt omgekeerde 

osmose als onderdeel van het MMA geselecteerd. 

Het MMA bestaat samengevat uit de voorgenomen activiteit met: 

- geluidarme uitvoering 

- toepassing van een DeNOx-instaliatie 

- een vergasser voor de bio-olie ge'integreerd met een STEG 

- toepassing van een demi-installatie gebaseerd op omgekeerde osmose (RO). 

7.6.3 Milieugevolgen van het MMA 

De milieuvoordelen van het MMA zijn: 

- enigszins lagere geluidbelasting in de nieuwe situatie 

- emissiereductie van 50% van de NOx-emissies uit de gasgestookte STEG 

- aanzienlijk lag ere emissies uit de olievergasser en een hoger rendement van circa 45% 

voar die installatie 

- verminderde lozing van zouten in de Maas en op het gemeenteriool. 
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De belangrijkste milieunadelen zijn: 

enigszins lager rendement door extra weerstand van de geluiddempers, katalytische 

DeNOx en extra energieconsumptie van de RO-installatie. 

De kwantitatieve gevolgen van het MMA worden gepresenteerd in de overzichtstabel van de 

alternatieven in paragraaf 7.7. De totale CO2-emissies met het MMA veranderen nagenoeg 

niet ten opzichte van het voornemen. De NOx- en stofemissies van eenheid C halveren 

globaal en de S02-emissies worden met een factor zeven teruggebracht. 

7.7 Eindafweging van de alternatieven en conclusies 

TabeI7.7.1 vat de belangrijkste milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de alter

natieven samen. Het aangegeven rendement is het gemiddelde netto elektrisch rendement. 

Uit deze tabel zijn - in lijn met richtlijnen voor soortgelijke eerdere projecten - die aspecten 

weggelaten die geen relevant onderscheid betekenen tussen de alternatieven. Dit verduide

lijkt immers niet, maar maakt de vergelijking slechts ondoorzichtig. Het betreft de aspecten 

veiligheid, bodem en grondwater en verkeer, zoals al toegelicht in paragraaf 7.1. 

Het MMA biedt de grootste voordelen op het gebied van emissies. De NOx-emissie halveert 

bijna. De effecten op leefniveau blijken evenwel niet significant. Daarom is het efficienter om 

de NOx-vermindering in landelijk verband aan te pakken via het NOx-emissiehandelsysteem. 

De S02- en stofemissies verbeteren ook aanzienlijk dankzij inzet van de vergassingstechniek 

met zeer uitgebreide rookgasreiniging. Ook hier is het lokale effect minimaal en een groot

schaliger aanpak veel efficienter. 

Het MMA valt af op grond van de kosten. De kosten voor een vergasser inclusief STEG, 

rookgasreiniging en zuurstoffabricage, bedragen naar schatting circa EUR 1.500 per kWe. 

Een STEG op gas kost circa EUR 700 per kWe. De meerkosten bedragen dus circa 

EUR 800/kWe. Daar de capaciteit 160 MWe bedraagt, bedragen de meerkosten voor een 

vergasser EUR 130 miljoen. De kosten voor de bio-olieketel met rookgasreiniging worden 

door Essent geraamd op EUR 50 miljoen. Derhalve een factor twee tot drie voordeliger dan 

de vergassingsoptie. Naast de investeringskosten moeten ook de hogere bedrijfsvoerings

kosten van de vergasser genoemd worden. 
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TabeI7.7.1 Overzicht van de belangrijkste milieu-effecten van eenheid A (=R) en eenheid C (Vg) en de alternatieven 

optie jaargem. 
verw. jaarlijkse emissie Clauscentrale 

water) geluid visueel effect extra kosten 

rendement (%) 
(A+C= totaal) 

CO2 NO. S02 stot 
eenheid C kton ton ton (PM10) 

ton 

R nulaltematief/ ca. 37 lozing 2x920 MW bestaande referentie n.v.l. 
981+775= 1115+801= 152+91= 31+13= 

referentiealternatief 1 situatie Twee hoge 
1756 1916 243 44 

huidige situatie sehoorstenen 

Vg voorgenomen gas: ca. 56 lozing 920 + 730 gemiddeld gelijk gering effect door referentie 

aetiviteit (gemiddeld) MW bebouwing. 

bio-olie : ca. 41 913+1338= 1210+1022 874+275= 55+18= Naast huidige 

2251 =2232 1149 73 sehoorstenen 

maximaal 7 lagere 

sehoorstenen 1) 

A geluidsarme uitvoering als Vg alsVg als Vg - als Vg - als Vg alsVg gemiddeld alsVg extra kosten 

instaliatie 1 dB (A) lager 

B katalytisehe DeN Ox, ca. 0,5% extra 913+1345 1210+511= - als Vg - als Vg Vg+O,2% alsVg alsVg ca. EUR 7-24 per 

variant ureum brandstof 1721 kg 

C grotere sehoorsteen- als Vg alsVg als Vg - als Vg - als Vg als Vg alsVg max. 7 nieuwe kosten hoge 

hoagte grondeon- grondeon- grondeon" hoge sehoor- sehoorstenen 

dentratie dentratie dentratie stenen 

0,5% lager 0,5% lager 0,5% lager 

MMA alternatief dat het gas: ca. 55 Vg + 0,2% alsA V1 met kleine extra kosten 
milieu het beste 913+1325= 1210+466= 874+37= 55+9= minder zoutlozing uitbouw voor: 

besehermt: bio-olie : ca. 45 2238 1676 911 64 door RO • geluid 

• DeN Ox 

• vergasser 

1) afbreken van schoorsteen eenheid B onzeker 
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7.8 Belangrijkste conclusies 

Uit het voorgaande kunnen de volgende conclusies getrokken worden. 

Het nulalternatief en het voornemen 

- Het nulalternatief is niet aileen uit bedrijfsmatig, maar ook uit milieuoogpunt niet aan

trekkelijk. Dan wordt de elektriciteitsvraag immers opgewekt met oudere, relatief vuilere 

en minder efficiente eenheden. 

- Ten gevolge van de voorgenomen activiteit neemt het gemiddelde netto elektrisch rende

ment toe van gemiddeld circa 37 (eenheid B) naar circa 56% (eenheid C op gas). 

- Ten gevolge van het voornemen zullen de emissiejaarvrachten toenemen ten opzichte 

van het nulalternatief, maar blijven binnen huidig vergunde waarden. De specifieke emis

sies (g/kWh) nemen ten gevolge van het hoge rendement sterk af. Zo neemt de speci

fieke CO2-uitstoot af van 0,5 naar 0,3 kg C02/kWh. 

- De omgevingsbelastingen van N02 nemen ten gevolge van het voornemen in zeer 

geringe mate toe, maar blijven ruim onder de luchtkwaliteitsnormen, zelfs op het zwaarst 

belaste punt in de omgeving. Stof- en S02-belasting zijn bij het voornemen van nog 

mindere praktische betekenis voor de omgeving. 

- De maximale thermische lozingen via het koelwater zullen ten gevolge van het voor

nemen enigszins afnemen. De lozingen voldoen aan aile criteria van de CIW. 

- De voorziene geluidmaatregelen voldoen aan de BREF-eisen en betekenen geluid

belastingen die aan aile criteria blijven voldoen. 

- Visueel komen naast de huidige twee grote schoorstenen in de toekomstige situatie 

maximaal zeven aanzienlijk lagere schoorstenen. De visuele gevolgen zijn zeer beperkt. 

De alternatieven 

- Het is in beginsel mogelijk de geluidbelasting verder te verlagen door maatregelen aan 

de koeltorens en koelwaterpompen toe te passen. De vermindering in de geluidbelasting 

is echter gering: circa 1 dB(A). Een dergelijk verschil is voor de mens niet waarneem

baar. 

- Toepassing van katalytische DeNOx in de afgassenketel van eenheid C reduceert de 

NOx-emissie met 50%, maar is niet kosteneffectief en wordt daarom afgewezen. 

- Het meest milieuvriendelijke alternatief biedt voornamelijk milieuwinst op het gebied van 

luchtemissies, geluid en wateremissies. De verschillen in milieugevolgen zijn echter niet 

significant. Vanwege de hoge kosten wordt het MMA niet toegepast. 

In hoofdstuk 8 van het MER worden de voornaamste leemten in kennis weergegeven. Daar 

wordt vastgesteld dat deze niet van belang voor de besluitvorming zijn. 
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8 LEEMTEN IN KENNIS EN HET EV ALUATIEPROGRAMMA 

8.1 Leemten in kennis 

Dit hoofdstuk behandelt de milieuaspecten waarbij de invloed die de voorgenomen activiteit 

hierop zal hebben op dit moment niet nauwkeurig kan worden bepaald omdat er kennis ont

breekt of omdat de beschikbare hulpmiddelen niet nauwkeurig genoeg zijn. Ten slotte wordt 

het evaluatieprogramma besproken. 

8.1.1 Status MTR-waarden 

De MTR-waarde van bromoform in water is niet op wetenschappelijke wijze vastgesteld. De 

door RIZA berekende ad-hoc MTR-waarde en de daarvan afgeleide VR heeft geen beleids

matige status, maar kan slechts als vergelijkingswaarde worden gehanteerd. 

8.1.2 Ervaring CIW-systematiek beoordeling koelwater 

De beoordelingssystematiek van de CIW is in 2004 ontwikkeld en nog weinig toegepast. De 

praktijkervaring is derhalve zeer gering, zeker onder kritische omstandigheden zoals hete 

zomers. Om die reden is eind 2006 een evaluatie voorzien. 

8.1.3 Kwalitatieve beoordeling effecten koelwater 

De effecten zijn beschreven op basis van verwachtingen zonder dat een fysisch koelwater

model is gehanteerd. De nauwkeurigheid van de voorspellingen is daarom niet groot maar 

ligt binnen redelijke marges. 

8.1.4 Effecten Ingezogen organismen op populatieniveau 

De effecten (alhoewel gedateerd van aard) van inzuiging van organismen zijn redelijk in 

beeld, maar onvoldoende duidelijk is wat deze effecten op populatieniveau betekenen. 

Daarom is aanvullend onderzoek met name in samenhang met de beroepsvisserij, schade 

door bemaling en spui gewenst (bron: CIW beoordelingssystematiek warmtelozingen). 
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8.2 Belang van de resterende leemten voor de besluitvorming 

Onzekerheid MTR 

De onzekerheid in de MTR-waarde van bromoform en de simpele concentratieberekening 

van bromoform hebben geen invloed op de besluitvorming, daar de lozingsconcentratie 

duidelijk onder het MTR ligt. 

Ontbreken ervaring CIW-systematiek 

De ontwikkelde systematiek is gebaseerd op actuele biologische en fysische inzichten. Het 

lijkt niet waarschijnlijk dat deze inzichten op korte termijn zullen wijzigen . 

Kwalitatieve beoordeling effecten koelwater 

Een kwantitatieve koelwatermodellering voor de Clauscentrale staat op stapel. Daarmee 

zullen de kwalitatieve uitspraken in dit MER kunnen worden bevestigd. De situatie is niet 

dermate kritisch dat de resultaten van deze modellering afgewacht zouden moeten worden. 

Effecten ingezogen organismen op populatieniveau 

De effecten van de Clauscentrale zijn redelijk duidelijk en beperkt van omvang. Gezien het 

complex van factoren dat de omvang van de populatie bepaalt, is het niet waarschijnlijk dat 

de Clauscentrale de dominante factor is en derhalve aangepaste eisen aan de centrale 

gesteld moeten worden. 

8.3 Evaluatieprogramma 

Evaluatieonderzoek dient plaats te vinden door het bevoegd gezag wanneer een activiteit, 

waarover een milieu-effectrapport is geschreven, wordt uitgevoerd of nadat zij is ondernomen. 

De initiatiefnemer moet daaraan medewerking verlenen en bijvoorbeeld inlichtingen over 

meetgegevens verstrekken. Het doel van de evaluatie is de daadwerkelijk optredende milieu

effecten te vergelijken met de voorspelde effecten. 

Er bestaat een aantal redenen waarom discrepanties kunnen ontstaan, zoals: 

- tekortkomingen in de voorspellingsmethoden 

- het niet voorzien van bepaalde effecten 

- hiaten in kennis en informatie 

- het elders plaatsvinden van onvoorziene maar invloedrijke ontwikkelingen. 
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Het evaluatieprogramma moet met al deze zaken rekening houden. De evaluatie zal naar 
verwachting de volgende onderdelen omvatten: 

- gerealiseerd energierendement 

- warmteafzet 

- jaarlijkse gemiddelde en maximale emissieniveaus 

- effecten koelwateronttrekkingen, zoals visaanzuiging 

- lozingen van koel- en afvalwater en effecten 

- nauwkeurigheid voorspellingen koelwater in het MER zonder modellering aan de hand van 

koelwatermodellering 

- evaluatie CIW-beoordelingsmethodiek 

- geluidemissies. 
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VERKLARENDE LIJST VAN BEGRIPPEN SYMBOLEN, VOORVOEGSELS 
EN ELEMENTEN 

Begrippen, afkortingen 

ABK-richtlijn 

Achtergrondconcentratie 

Achtergrondtemperatuur 

Afgassenketel 

Ammonia 

Antropogeen 

BBT 

(Oude) koelwaterrichtlijn 

Het concentratieniveau van een stof in een gebied, zonder dat 

daar de voorgenomen activiteit plaatsvindt 

Temperatuur van het oppervlaktewater bij de inlaat (inlaat

temperatuur). Deze temperatuur kan hoger zijn dan de natuur

lijke temperatuur door bovenstroomse restwarmte 

Hier: ketel waarin de uitlaatgassen van de gasturbine stoom 

opwekken 

Oplossing van ammoniakgas in water (hier <24,7%) 

Van menselijke oorsprong 

Best beschikbare techniek: de techniek die op grond van de 

IPPC-richtlijn moet worden toegepast om het milieu te bescher

men 

BEES-A Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer-A 

Belasting (van de eenheid) De belasting is gelijk aan de momentane vraag naar elektrisch 

vermogen voor de eenheid; de maximale belasting is dus gelijk 

aan het vermogen van de eenheid, meestal uitgedrukt in MWe 

Benchmarking 

Bevoegd gezag 

Bijstookbranders 

Biomassa 

Blackstart unit 

BLK (2005) 

Systematisch vergelijken van bijvoorbeeld installaties met 

andere installaties binnen dezelfde klasse 

Het overheidsorgaan dat de (wettelijke) bevoegdheid heeft om 

op bijvoorbeeld een vergunningaanvraag (met MER) te beslis

sen 

Branders in een afgassenketel die dienen om (tijdelijk) extra 

stoom op te wekken 

Organisch materiaal van dierlijke of plantaardige oorsprong 

Generator om een productie-eenheid zonder stroom van 

buiten op te kunnen starten 

Besluit Luchtkwaliteit 2005 
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BREF Best Available Technique Reference documents 

BREF LCP BREF voor grote stookinstallaties 

Bromoform Broomverbinding die als volgproduct van chlorering ontstaat 

BRlO Besluit risico's zware ongevallen 

By-pass Hier: omleidingskanaal om de afgassenketel 

Chloorbleekloog leer reactieve stof die bij centrales onder andere gebruikt 

wordt om aangroei van slijm en mosselen in koelwaterkanalen 

te beperken 

CIW 

Component 

Condensaat 

Condensor 

ClV 

Debiet 

Demi(n)water 

DeNOx-(instaliatie) 

Commissie Integraal Waterbeheer 

In rookgas voorkomend bestanddeel; NOx, 802, CO2 et cetera 

Gecondenseerde stoom 

Apparaat dat bestaat uit een vat, met daarin een pijpenbundel 

waardoor koelwater stroomt. Hierdoor condenseert de stoom in 

het vat 

Chemisch zuurstof verbruik 

De hoeveelheid fluidum (in dit MER meestal water) die per tijds

eenheid wordt afgevoerd (rivier) of wordt verpompt (koelwater 

van een inrichting) 

Gedemineraliseerd water (onder andere voor stoom) 

Installatie om stikstofoxiden uit onder andere rookgassen te 

verwijderen 

Depositie Hoeveelheid van een stof die per tijds- en oppervlakte-eenheid 

neerkomt (droog en nat) 

Duurzame energiebronnen Energiebronnen die in menselijk tijdsperspectief bezien, niet

eindig zijn, bijvoorbeeld z~n, wind, waterkracht 

Ecosysteem 

EH8 

Emissie 

Een function eel relatiestelsel dat bestaat uit zowel levende als 

niet-Ievende subsystemen, doorgaans aangeduid als organis

men en hun milieu 

Ecologische hoofdstructuur 

Hoeveelheid stof(fen) of andere agentia, zoals geluid of straling, 

die door bronnen in het milieu wordt gebracht 



Energiebalans 

ER 
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Overzicht van ingaande en uitgaande energiestromen 

Ernstig risico niveau 

Essent Energie Productie Elektriciteitsproductiebedrijf dat eigenaar is van de Claus-

(EEP) centrale 

Etmaalwaarde (van het Hoogste waarde van het equivalente geluidsniveau (LAeq) tijdens 

equivalente geluidsniveau) het etmaal, na correctie voor de periode van het etmaal waarin 

het geluid optreedt. Bij centrales is de nachtperiode maat

gevend (tussen 23:00 en 07:00): correctie + 10 dB 

EZ (Ministerie van) Economische Zaken 

Fossiele brandstof Brandstof die in de loop van vele eeuwen is ontstaan uit 

organische stoff en onder druk van oude aardlagen 

Grenswaarde Milieukwaliteitseis die - al dan niet op termijn - in acht 

genomen moet worden (overschrijding is niet toegestaan) 

GR 

GS 

Immissie 

IPPC-richtlijn 

Koeltoren 

Legionella 

Low-NOx-branders 

Massabalans 

MER 

m.e.r. 

Milieucompartimenten 

Monitoren 

Groepsrisico: kans op (direct) overlijden van ten minste 10 per

sonen ten gevolge van een bepaalde activiteit 

Gedeputeerde Staten (van een provincie) 

Concentratie of belasting (stoffen, andere agentia) in een 

milieucompartiment op leefniveau 

Richtlijn voor "Integrated Pollution prevention and Control" 

Een systeem waarmee warmte van koelwater aan de lucht 

wordt afgegeven in plaats van aan het oppervlaktewater 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau voor de geluidbelasting 

Bacterie die via water mensen kan besmetten met de 

"veteranenziekte" 

Branders ontworpen om de NOx-vorming te minimaliseren 

Overzicht van ingaande en uitgaande massastromen 

Milieu Effect Rapport (het rapport) 

Milieu-effectrapportage (de procedure) 

Verschillende onderdelen waarin het milieu verdeeld kan 

worden, zoals bodem, water, lucht 

Meten en registreren (van milieugegevens) 
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MTR Maximaal toelaatbaar risiconiveau (waterkwaliteit) 

Ner Nederlandse emissierichtlijnen 

N-Kjehldai Stikstof bepaald volgens de Kjehldal methode 

NMP Nationaal Milieubeleidsplan 

NW Nota Waterhuishouding 

PAK Polycyclische aromatische koolwaterstof 

Pelagische Vrijzwemmend in de waterkolom 

Percentiel Getal, dat in een cumulatieve frequentieverdeling in procenten 

de kans aangeeft dat een bepaald meetresultaat niet wordt 

overschreden. Ais het 95-(onderschrijdings)percentiel van een 

reeks meetresultaten (bijvoorbeeld) 5,3 is, dan ligt 95% van de 

meetresultaten onder 5,3 

Percolatiewater 

ppm 

ppb 

PR 

PSR 

R 

Regenerant 

Risico 

RIVM 

RD 

Rookgas 

RWS 

Water dat door een korrelvormige vaste stof is gelopen 

Parts per million (1 per 106
) 

Parts per billion (1 per 109
) 

Individueel risico externe veiligheid (heet nu plaatsgebonden 

risico): kans op overlijden voor een persoon in de omgeving van 

een bepaalde activiteit 

Performance Standard Rate: hier: beoordelingsmaat voor NOx-

emissies van industriele processen 

Referentie alternatief/nulalternatief: de huidige situatie inclusief 

de autonome ontwikkeling 

Vloeistof die vrijkomt bij het regenereren (spoelen) van de filters 

van de demi-waterinstallatie 

Ongewenste gevolgen van een activiteit, verbonden met de 

kans dat deze zich voor zullen doen 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene 

Reversed Osmosis (omgekeerde osmose): techniek om water 

te ontzilten 

De gasstroom in de uitlaat van een verbrandingsinstallatie 

Rijkswaterstaat 



Sep 

SEV 

SGR 

Startnotitie 

STEG 

Stookwaarde 

Streefwaarde 

Syngas 

Temperatuursprong (6.T) 

TenneT 

Toetsingswaarde 

Toxisch 

Uitlaattemperatuur (0C) 

Upgrade 

Verspreidi ngsmodel 

Verwachtingswaarde 
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(Voorheen) N.V. Samenwerkende elektriciteits productie

bedrijven 

Structuurschema Elektriciteits Voorziening 

Structuurschema Groene Ruimte 

De notitie waarmee een initiatiefnemer het voornemen tot een 

bepaalde MER-plichtige activiteit aan het bevoegd gezag 

bekend maakt. Met de indiening van de startnotitie start de 

m.e.r.-procedure 

Stoom- en gasturbine-installatie 

De calorische waarde van een brandstof zonder correctie voor 

opwarming van het aanwezige water en de condensatiewarmte 

van het gevarmde water 

Milieukwaliteitsniveau waarbij het risico op als nadelig gewaar

deerde effecten verwaarloosbaar wordt geacht 

Synthetisch gas dat in een vergasser ontstaat en als brandstof 

gebruikt kan worden 

De mate van opwarming aangegeven in graden Kelvin (K) van 

het ingenomen koelwater. Deze temperatuursprong wordt 

gemeten als het verschil in temperatuur van het koelwater voar 

en na de condensor 

Onafhankelijk beheerder landelijke transportnetten 

Waarde waaraan emissies getoetst worden 

Giftig; eigenschap van een chemische stof berustend op een 

verstoring van fysiologische functies in levende organismen 

De temperatuur van het geloosde koelwatertemperatuur 

Verbetering en uitbreiding van de Clauscentrale conform de 

voorgenomen activiteit 

Model waarmee de verspreiding (van bijvoarbeeld luchtveront

reiniging) wordt voorspeld 

De emissiewaarde, waarvan de initiatiefnemer verwacht, dat 

deze met de te bouwen installatie over een jaar gemiddeld 

gerealiseerd zal worden 
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VR Verwaarloosbaar risico 

VROM (Ministerie van) Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer 

Warmtelozing (MWth) 

Wm 

Wvo 

Ww 

Wwh 

Zuurequivalenten 

Symbolen 

a 

cr 

co 

d 

dB(A) 

9 

h 

HCI 

J 

jg 

De hoeveelheid warmte (MJ) in het koelwater die een inrichting 

per seconde op het oppervlaktewater loost 

Wet milieubeheer 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Woningwet 

Wet op de waterhuishouding 

Eenheid voor zure depositie 

jaar 

geluidbelasting in dB(A)-etmaalwaarde 

chloride 

methaan 

koolwaterstoffen 

koolmonoxide 

kooldioxide 

graad Celsius 

dag 

decibel (na verwerking door A-filter) 

gram 

uur 

zoutzuur 

Joule, eenheid van arbeid (1 J = 1 Nm) 

jaargemiddelde 



K 

LWR 

min. 

MWe 

MW\h 

NHa 

NOx 

O2 

0 3 

pH 

s 

W 
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Kelvin, temperatuur (= °C + 273) 

equivalent geluidsniveau in d8(A); energetisch gemiddelde van 

het A-gewogen geluiddrukniveau over een bepaalde periode 

immissierelevante bronsterkte, of wei het in een bepaalde 

richting uitgestraalde geluidsvermogen 

minuten 

1 m3 gas bij 0 °C en 1013 mbar 

productiecapaciteit van elektriciteit uitgedrukt in Megawatt 

productiecapaciteit van warmte uitgedrukt in Megawatt 

ammoniak 

stikstofoxiden (NO + N02) 

zuurstof 

ozon 

zuurgraad 

seconde 

zwave.ldioxide 

ton = 106 9 

Watt, eenheid van vermogen, J/s 
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Voorvoegsels 

P peta 1015 

T tera 1012 

G giga 109 

M mega 106 

k kilo 103 

m milli 10-3 

Jl micro 10-6 

n nano 10-9 

p pico 10-12 
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BIJLAGE A ACCEPTATIEPROCEDURE BIOBRANDSTOFFEN CLAUS· 
CENTRALE 

1 DEFINITIES 

Vloeibare biobrandstof 

Op basis van van BRL-K21 01 0/01 kunnen de volgende producten worden gecertificeerd: 

- categorie A Vloeibare biobrandstof (gemaakt van frituurvet) 

- categorie B Vloeibare biobrandstof (gemaakt van plantaardige olien en plantaardige 

vetzuren 

- categorie C Vloeibare biobrandstof (gemaakt van frituurvet). 

Categorie A en B vloeibare biobrandstof zijn geschikt voor: 

- ketelinstallaties (onder andere glastuinbouw) 

- elektriciteitsproducenten met een centrale. 

Categorie C vloeibare biobrandstof zij geschikt voor: 

- elektriciteitsproducenten met een centrale. 

Op de Clauscentrale mag aileen categorie B vloeibare biobrandstof verstookt worden. Deze 

biobrandstof wordt gemaakt van plantaardige olien en plantaardige vetzuren, maar hier mag 

geen frituurvet aan zijn toegevoegd. Het product wordt onderzocht op de componenten 

volgens onderstaande tabel en moet na toetsing voldoen aan het in de tabel vermelde 

percentage C1 0-C40. 

component grenswaarde in analysemethode 

biobrandstof 

C10-C40 ::;;3,0% IUPAC2.611 of 

Bepaling minerale alie uit de VVR Bundel 

2 PLANNEN INZET SECUNDAIRE BRANDSTOFFEN 

EMG is verantwoordelijk voor de keuze van de soort brandstof die wordt ingezet bij de een

heden van de Clauscentrale. In het Service Level Agreement (SLA) tussen EEP en EMG zijn 

de overlegstructuren vastgelegd. 

De inzetbeperkingen van de beide eenheden van de Clauscentrale zijn in de Static file vast

gelegd. De Static file wordt in het kader van de kwaliteitsborging minimaal een keer per jaar 

beoordeeld door de vestiging. Eventuele aanpassingen in de Static files worden, na 
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autorisatie, door de afdeling BS van de vestiging naar PIR (Proces Informatie Rapportage) 

gezonden die deze op haar beurt doorstuurt aan EMG. 

3 ACTIVITEITEN VESTIGING CLAUSCENTRALE 

3.1 Beleid 

In het Strategisch Milieubeleidsplan van Essent is vastgelegd dat het streven is de maximaal 

vergunde hoeveelheid biomassa (100% als brandstof) bij beide productie-eenheden bij te 

stoken. 

Gemengde brandstoffen mogen overeenkomstig de vergunning in het kader van de wet 

Milieubeheer niet worden ingezet op de Clauscentrale. 

3.2 Opstellen specificaties 

De vestiging Clauscentrale legt de eisen betreffende de kwantiteit (minimale en maximale 

voorraad) en de acceptatie-eisen (specificatie) betreffende de kwaliteit van de secundaire 

brandstof op de vestiging vast in de Static file. De acceptatie-eisen zijn afgeleid van de 

voorwaarden en beperkingen opgelegd door de vergunningverlener en van de technische 

specificaties van de installatieonderdelen. 

3.3 Plannen productie elektrische energie 

EMG plant de inzet van de eenheden van de Clauscentrale. De afdeling BS van de vestiging 

informeert EMG omtrent eventuele niet-beschikbaarheid of vermogensbeperkingen van de 

eenheden. De perioden dat een productie-eenheid niet beschikbaar is of een vermogens

beperking kent, worden vastgelegd in: 

1 het AOTIP (AfzetOmzetTransportlnzetPlan) indien het stops betreft die een lange tijd 

vooruit zijn gepland 

2 een declaration file in geval van een korte termijn stop of een vermogensbeperking ten 

gevolge van een storing of een bijzondere meting. 

De vestiging plant stops en vermogensbeperkingen ten gevolge van een korte termijn stop 

en bijzondere metingen altijd in overleg met EMG. 
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4 KWALIFICEREN EN KWANTIFICEREN VAN DE SECUNDAIRE 
BRANDSTOFFEN 

4.1 Kwalificeren 

EMG is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit en de kwantiteit van de biomassa op de 

vestiging. EMG sluit de contracten af met de leveranciers van secundaire brandstoffen. 

A Groen certificaat 

Leveranciers van vloeibare biobrandstof die op basis van de BRL-K211 01 0/01 gecertifi

ceerd worden kunnen hiermee aantoonbaar maken dat hun biobrandstof aan de eisen uit 

deze BRL voldoet en afnemers (Essent), vergunningverleners en bevoegd gezag mogen 

op basis van het certificaat ervan uitgaan dat de onder certificaat geleverde biobrandstof 

ook aan deze eisen voldoet. 

Indien EMG inkoopt bij een leverancier die niet BRL-K211 01 0/01 gecertificeerd is zal 

EMG de BRL-K1 0016 moeten volgen. 

Voor iedere nieuwe secundaire brandstof, bedoeld om te worden ingezet in Nederlandse 

elektriciteitsopwekkingbedrijven, dient per leverancier een initieel karakteriseringonderzoek 

(toelatingsonderzoek) en indien sprake is van een gemengde brandstof, een initieel ijking

onderzoek te worden uitgevoerd. In het geval de doorlooptijd van de betreffende brandstof 

1 jaar of langer bedraagt, dient ten minste 1 maal per jaar een vervolg karakterisering

onderzoek (en indien sprake is van een gemengde brandstof, een vervolg ijkingonderzoek) 

te worden uitgevoerd. Indien uit informatie van de leverancier of uit de productcontrole blijkt 

dat de samenstelling van het betreffende product significant is gewijzigd dient het initieel 

karakteriseringonderzoek herhaald te worden. 

Ten aanzien van de uitvoering van het karakteriseringonderzoek per productstroom en 

per leverancier geldt dat dit onderzoek door een onafhankelijk, gekwalificeerd bureau 

volgens instructie CAI-CC-01 moet worden uitgevoerd. Doel van het karakterisering

onderzoek is om vast te stellen of sprake is van een zuivere biomassabrandstof of een 

gemengde brandstof. 

In het geval dat vastgesteld is dat het aandeel kunststoffen in de brandstof::; 3% (m/m) op 

basis van 'as received' is, is er sprake van een zuiver biomassaproduct. Indien het aandeel 

kunststoffen in de brandstof > 3% (m/m) op basis van 'as received' is, is er sprake van 

een gemengde brandstof. 
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Een onderdeel van het karakteriseringonderzoek is de bepaling van de vetzuursamen

stelling (fingerprint). Een vetzuursamenstelling wordt geanalyseerd om te kunnen 

bepalen of het product daadwerkelijk van de vergunde oliesoort afkomstig is. Conform de 

vergunning mag de Clauscentrale aileen raapolie, palmolie en hun derivaten verstoken. 

De vereiste activiteiten voor de bepaling van het aandeel biomassa en het aandeel 

kunststoffen in secundaire brandstoffen zijn opgenomen in het IKB-schema 'zuivere 

vloeibare biomassa'. 

B EMG zal een monster laten analyseren van elke nieuwe partij bio-olie op de parameters 

vastgelegd in kolom 1 van de bijlage 'Monsternameplan en analyseregime Palmolie en 

zijn derivaten' van de static file. 

C EMG zal een Arbo-dienst opdragen een RI&E uit te voeren van elke nieuwe soort secun

daire brandstof. 

o EMG zal een onderzoek laten uitvoeren naar de corrosieaspecten van de bio-olie. 

E Beproeven brandstoffen. 

Zie UPI 013. 

In het kader van de kwaliteitscontrole en rapportage verplichtingen is er een monstername

en analyseregime vastgelegd (zie bijlage static file). 

De monstername dient door een gecertificeerde instantie te geschieden. In aile andere 

gevallen dient er op de locatie een monsternameplan aanwezig te zijn. Aile monsters secun

daire brandstoffen worden conform de daarvoor geldende NEN of ISO of vergelijkbare 

normen door een erkend laboratorium geanalyseerd. 

De eerste dag van de maand zal in opdracht van EMG van elke voorraadtank de kwaliteit 

van de biomassa worden bepaald. EMG zal het monster laten analyseren op de parameters 

vastgelegd in kolom 3 van de specificaties. 
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4.2 Kwantificeren 

De minimale en maximale voorraad secundaire brandstof in de voorraadtank is vastgelegd in 

de Static file. In de Static file zijn eveneens de losbeperkingen op de vestiging vastgelegd. 

Op grond van de verbruikscijfers zal EMG besluiten tot nieuwe aanvoer van vloeibare bio

brandstof. 

Elke voorraadtank is voorzien van een niveaumeting. Deze metingen bepalen of er nog een 

lichter op de betreffende tank gelost kan worden. Tevens zijn deze metingen voorzien van 

een low- en high level alarm. 

Elke eerste werkdag van de maand zal in opdracht van EMG de kwantiteit van de voorraad 

biomassa in elke voorraadtank worden bepaald. 

Deze kwantiteit wordt als valide beschouwd. 

4.3 Acceptatie 

Zie WI001 'Brandstofplanning en brandstofhandling Clauscentrale'. De vestiging zal op grond 

van de onder 5.1 genoemde onderzoeksresultaten een besluit nemen over de acceptatie 

van de vloeibare biobrandstof. Indien uit de RI&E mocht blijken dat men met bepaalde 

persoonlijke beschermingsmiddelen moet werken, moeten dezen en ook de juiste instructies 

aanwezig zijn. De nieuwe brandstof kan aileen na een schriftelijke goedkeuring van de vesti

gingsmanager geleverd worden. 

5 ONTVANGEN EN BEHEREN LEVERING EN BIOMASSA 

5.1 Lossen leveringen biomassa 

EMG informeert (aanmelding) de vestiging vooraf schriftelijk over een deellevering van een 

partij biomassa onder opgave van: 

- leverancier 

- contractreferentie 

- productnaam 

- land van herkomst 

- te loss en hoeveelheid 

- chargenummer/naam zeeboot of chargenummer/naam landtank 
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- naam van de lichter 

- datum en tijdstip van aankomst lichter 

- douane wei of niet van toepassing 

- documentnummer T1 (indien van toepassing). 

De vestiging is verantwoordelijk voor de lossing van de biomassa. De losprocedures zijn 

vastgelegd in een vestigingsinstructie Lassen alie. 

Tijdens de verlading van de biomassa in een lichter zal in opdracht van EMG een monster 

van de biomassa worden genomen. EMG zal dit monster laten analyseren op de parameters 

vastgelegd in kolom 2 van de bijlage. De schipper levert 0,25 I van dit monster in een ver

zegelde fles af op de Clauscentrale alwaar het 1 jaar bewaard wordt. De analyseresultaten 

zullen door EMG in SAP ingevoerd worden. 

Alvorens men de biomassa gaat lossen wordt de lichter door een ijkmeester gecontroleerd. 

Hij verricht de volgende handelingen: 

- meet de hoeveelheid lading 

- neemt een monster van de biomassa (1 liter) 

- controleert het monster visueel op verontreinigingen. 

De monsters worden verzegeld. De monsterfles zal worden voorzien van: 

- datum en tijd monstername 

- contractnummer 

- productnaam 

- leverancier 

- monstercode 

- omschrijving (naam lichter). 

De monsters zullen slechts op verzoek aan EMG worden aangeboden voor analyse. De 

afdeling BS van de vestiging zal de monsters gedurende een periode van 1 jaar bewaren. 

Indien gewenst zal er ook een monster voor derden genom en worden. 

Indien de biomassa niet aan de gestelde eisen voldoet zullen EMG en de afdeling BS van de 

vestiging overleg plegen over de ontstane situatie. 
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5.2 SCM 

In het kader van SCM (Supply Chain Management) is door EMG het SAP programma aan

geschaft. In dit programma worden de diverse kwantitatieve (aanvoer/actuele voorraadl 

verbruik) en de kwalitatieve (analyses) gegevens van de biomassa door EMG en BS 

geregistreerd. Zie W1001. 

De olievoorraadtanks zijn of worden gedeeltelijk voorzien van een coating. 

Het streven is om op de locatie in de olievoorraadtanks 1, 2 en 3: 

- verschillende partijen biomassa te kunnen blenden 

- stookolie op te slaan. 

De Clauscentrale bepaalt in welke olievoorraadtank een partij stook- of bio-olie gelost mag 

worden. 

Het is mogelijk dat een afzonderlijke partij biomassa niet voldoet aan de specificaties opge

legd door de vestiging. De biomassa wordt aileen verstookt als de blend wei voldoet aan de 

specificaties. EMG is verantwoordelijk voor het samenstellen van de blend. De kwalitatieve 

prognose van de blend wordt door EMG bewaakt. 

6 PRODUCEREN ELEKTRISCHE ENERGIE 

In verband met de kwaliteitsborging van het productieproces zal de afdeling Bedrijfsvoering 

van de Clauscentrale door de afdeling BS van de vestiging worden ge'informeerd over de 

kwaliteit van de opgeslagen biomassa op de vestiging. 

Zoals onder punt 3 reeds is gesteld bepaalt EMG wanneer biomassa op de Clauscentrale zal 

worden meegestookt. EMG deelt dit telefonisch mee aan de afdeling Bedrijfsvoering van de 

Clauscentrale. Indien de biomassa niet voldoet aan de specificaties opgelegd door de vesti

ging zal het verzoek van EMG om deze te verstoken worden afgewezen. 

De productiegegevens die noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van een groencertificaat van 

de stroom worden door de afdeling BS van de vestiging verzameld in een database. Uiterlijk 

op de vierde werkdag van een maand zal de afdeling BS van de vestiging de niet gevali

deerde productiegegevens rapporteren aan de afdeling PIR (Managementrapportage). 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een door PIR ontwikkeld formulier in Excel. PIR zal op 

haar beurt rapporteren aan EMG. 
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De productiegegevens die onafhankelijk van de kwaliteit brandstof moeten worden 

geregistreerd en gerappbrteerd, worden door de afdeling BS van de vestiging geregistreerd 

en gerapporteerd conform de op de vestiging geldende handboeken. 
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BIJLAGE B UITGANGSGEGEVENS VOOR DE VERSPREIDINGS
BEREKENINGEN VAN LUCHTVERONTREINIGING 

Uitgangspunten N02-verspreidingsberekeningen, huidige situatie (eenheid A + B) 

KEMA-STACKS VERSIE 2006 

Release 2006 INTERNE VERSIE 18 maart 2006 

** INTERNE KEMA VERSIE ** 

starttijd: 23:27:23 

datum/tijd journaal bestand: 23-5-2006 23:57:13 

GASDEPOSITIE- EN CONCENTRATIE-BEREKENING 

BEREKENINGRESULTATEN 

Clauscentrale-AplusB huidig zonder A2-N02-2010 

Stof-identificatie: N02 

Meteologie-bestand: c:\STACKS2005\Input\eindhoven19952005.bin 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 

Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

Gerekend is met het MNP scenario van 2006 (nieuwe scenario) 

Gerekend is met de verkeers-emissiecijfers van 2006 (nieuwe cijfers) 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.3 van 28 maart 2002 

identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 191000.0 352000.0 

achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 

opgegeven referentiejaar: 2010 

Er is gerekend met de KEMA verspreidingssystematiek (blk_nocar) 

opgegeven bestand voor verkeersemissies: 

c:\STACKS2005\Input\Emissiefactoren_car 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

opgegeven fracties vekeer op za en zo: 

0.120 

0.820 0.440 0.250 0.790 0.280 

opgegeven bestand voor verkeersintensiteiten: c:\STACKS2005\Input\A2-

2010.oud 
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geen file percentages per uur opgegeven 

opgegeven K en B waarde: 100.0 0.6 

Doorgerekende periode 

Start datum/tijdD: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijdD: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 

Totaal aantal uren N02 vorming berekend 43800 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 

receptor-lokatie 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 (-IS- IS) : 2345.0 5.4 3.0 95.40 21.9 48.0 

2 ( 15- 45) : 2929.0 6.7 3.2 82.20 23.2 42.7 

3 45- 75) : 3647.0 8.3 3.8 96.55 27.4 38.2 

4 75-105) : 2175.0 5.0 3.3 80.50 29.7 37.1 

5 (105-135) : 2778.0 6.3 3.0 189.90 29.6 31.7 

6 (135-165) : 2994.0 6.8 2.8 280.45 26.1 29.5 

7 (165-195) : 4338.0 9.9 3.8 553.95 19.4 40.3 

8 (195-225) : 7145.0 16.3 4.7 983.10 20.2 41.2 

9 (225-255) : 6070.0 13.9 4.6 844.10 20.9 42.5 

10 (255-285) : 4179.0 9.5 3.9 398.20 19.9 47.5 

11 (285-315) : 2674.0 6.1 3.4 162.90 19.9 49.3 

12 (315-345) : 2526.0 5.8 3.3 144.75 20.5 47.4 

gemiddeld/som: 43800.0 3.8 3912.10 22.5 41. 3 

lengtegraad: D: 5.0 

breedtegraad: D: 52.0 

Bodemvochtigheid-indexD: 1. 00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient)D: 0.20 

neerslaghoeveelheid in mm (voor depositie) D: 3912.1 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Oppervlak receptor gebied [km2]D: 

Aantal receptorpunten o 
100.0 

1681 
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Terreinruwheid receptor gebied [m] D: 0.2500 

Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (zO-displacement) 

Terreinruwheid Em] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m] D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]0: 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 

Coordinaten (x,y)D: 186000, 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh)D: 1997 

Aantal bronnen D: 

********* Brongegevens van bron 

** PUNTBRON ** 

2 

D: 

347000 

1 14 14 

1 

x-positie van de bron [m]D: 191345 

Y-positie van de bron [m] D: 351794 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m] D: 152.0 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 

Uitw. schoorsteendiameter (top)D: 

Volumeflux rookgas (Nm3) 

Uittree snelheid rookgas (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Warmte emissie (MW) 

Aantal bedrijfsurenD: 43800 

D: 

D: 

D: 

D: 

5.80 

6.20 

484.00 

26.04 

388.00 

75.96 

22.67990 

22.95225 

102.71222 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.122600 

Warmte output-schoorsteen [MW]D: 72.1 

Rookgasdebiet [normaal m3/s] D: 484.0 

Uittree snelheid rookgassen [m/s]D: 

Rookgas-temperatuur [K]D: 

26.0 

388.0 

N02 fraktie in het rookgas [%] D: 5.0E+0000 

** Overige berekende kengetallen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteD: 

Gemiddelde pluimfractie binnen menglaagD: 

321.3 

0.31 

Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit. D: 880 . 0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.122600 

********* Brongegevens van bron D: 2 

0.0 
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** PUNTBRON ** 

x-positie van de bran [m]D: 

y-positie van de bran [m]D: 

-8.4-

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 

Inw. schoorsteendiameter (top}D: 

191419 

351815 

Em] D : 152.0 

Uitw. schoorsteendiameter (top}D: 

Volumeflux rookgas (Nm3) 

uittree snelheid rookgas (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Warmte emissie (MW) 

Aantal bedrijfsurenD: 43800 

D: 

D: 

D: 

D: 

5.80 

6.20 

484.00 

26 . 04 

388.00 

75.96 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.122600 

Warmte output-schoorsteen [MW]D: 

Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 

Uittree snelheid rookgassen [m/ s]D: 

Rookgas-temperatuur [K] D: 

72 . 1 

484 . 0 

26 . 0 

388.0 

N02 fraktie in het rookgas [%] D: 5.0E+0000 

** Overige berekende kengetaIIen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteD: 

Gemiddelde pIuimfractie binnen mengIaagD: 

321.3 

0.31 

Totaal aantal uren pIuimstijging convectieve sit. D: 880.0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.245200 

RAPPORTAGE BESLUIT LUCHTKWALITEIT 

******************************** 

GEEN overschrijdingen van de uurgem. grenswaarde 

grenswaarde voor uurgemiddelden is: 200 

GEEN overschrijdingen van de jaargem. grenswaarde 

grenswaarde voor jaargemiddelden is : 40 

GEEN overschrijdingen van de jaargem. plandrempel 

plandrempelwaarde voor jaargemiddelden voor 2010 is: 40 

opmerking: jaarIijkse overschrijdingen worden gegeven voor receptorpunten x 

(keer) jaren 
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Uitgangspunten N02-verspreidingsberekeningen, toekomstige situatie (eenheid A + C) 

inclusief A2 

KEMA-STACKS VERSlE 2006 

Release 2006 INTERNE VERSlE 18 maart 2006 

** INTERNE KEMA VERSIE ** 

starttijd: 11:41:07 AM 

datum/tijd journaal bestand: 5/24/2006 5:13:39 PM 

BEREKENINGRESULTATEN 

Claus N02 AplusC + A2-N02-2010 

Stof-identificatie: N02 

In de nox.dat file staan N02 conc, echter alleen de som van achtergrond + 

puntbronnenl 

Meteologie-bestand: c:\STACKS2005\Input\eindhoven19952005.bin 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekendl 

Er is gerekend met 2010 achtergrond GCN-waarden 

Gerekend is met het MNP scenario van 2006 (nieuwe scenario) 

Gerekend is met de verkeers-emissiecijfers van 2006 (nieuwe cijfers) 

Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt 

versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.3 van 28 maart 2002 

identificatie van GCN-data voor het 1e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 2e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 3e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 4e jaar; versie 22-03-02 van 

identificatie van GCN-data voor het 5e jaar; versie 22-03-02 van 

GCN-waarden berekend op opgegeven coordinaten: 191000.0 352000.0 

achtergrondcorrectie (voor dubbeltelling) 0.0000 

opgegeven referentiejaar: 2010 

Er is gerekend met de CAR systematiek (blk_ car) 

opgegeven bestand voor verkeersemissies: 

c:\STACKS2005\Input\Emissiefactoren_car 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

opgegeven fracties vekeer op za en zo: 

0.120 

0.820 0.440 0.250 0.790 0.280 

opgegeven bestand voor verkeersintensiteiten: c:\STACKS2005\Input\A2-

2010.oud 

geen file percentages per uur opgegeven 
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opgegeven K en B waarde: 100.0 0.6 

Doorgerekende periode 

Start datum/tijdD: 1- 1-1995 1:00 h 

Eind datum/tijdO: 31-12-1999 24:00 h 

Aantal uren waarmee gerekend is 

Totaal aantal uren N02 vorming berekend 

43800 

43800 

De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op 

receptor-lokatie 

gem. windsnelheid, neerslagsom en gem. achtergrondconcentraties (ug/m3) 

sektor(van-tot) uren % ws neerslag(mm) N02 03 

1 ( -15- 15) : 2345.0 5.4 3.0 95.40 21. 9 48.0 

2 ( 15- 45) : 2929.0 6.7 3.2 82.20 23.2 42.7 

3 45- 75) : 3647.0 8.3 3.8 96.55 27.4 38.2 

4 75-105) : 2175.0 5.0 3.3 80.50 29.7 37.1 

5 (105-135) : 2778.0 6.3 3.0 189.90 29.6 31.7 

6 (135-165) : 2994.0 6.8 2.8 280.45 26.1 29.5 

7 (165-195) : 4338.0 9.9 3.8 553.95 19.4 40.3 

8 (195-225) : 7145.0 16.3 4.7 983.10 20.2 41.2 

9 (225-255) : 6070.0 13.9 4.6 844.10 20.9 42.5 

10 (255-285) : 4179.0 9.5 3.9 398.20 19.9 47.5 

11 (285-315) : 2674.0 6.1 3.4 162.90 19.9 49.3 

12 (315-345) : 2526.0 5.8 3.3 144.75 20.5 47.4 

gemiddeld/som: 43800.0 3.8 3912.10 22.5 41.3 

lengtegraad: 0: 5.0 

breedtegraad: 0: 52.0 

Bodemvochtigheid-indexO: 1. 00 

Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient) 0 : 0.20 

Percentielen voor 1-uurgemiddelde concentraties 

In het percentielenbestand is aangegeven op hoeveel uur(blokken) 

de percentielwaarden betrekking hebben, de hoge percentielen 

kunnen bij een gering aantal berekeningsuren daardoor 

minder nauwkeurig zijn! (laatste regel in percentielbestand) 

Oppervlak receptor gebied [km2]0: 100.0 

Aantal receptorpunten 0 1681 

Terreinruwheid receptor gebied [m]O: 0.2500 

Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (zO-displacement) 0.0 
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Terreinruwheid Em] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 

Hoogte berekende concentraties [m]D: 1.0 

Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]D: 0.00000 

hoogste gem. concentratiewaarde in het gridD: 0.00000 

Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeksD: 124.12063 

Coordinaten (x,y)D: 193000, 351750 

Datum/tijd (yy,mm,dd,hh) D: 1995 7 21 18 

Aantal bronnen D: 

********* Brongegevens van bron 

** LIJNBRON VERKEER ** 

gehanteerde schermhoogte: o 

8 

0 : 1 

x-positie van de bron [m] D: 190119 

Y-positie van de bron [m]D: 352496 

lengte lijnbron Em] D: 1236.9 

breedte lijnbron Em] D: 20.0 

Hoogte lijnbron is altijd D: 1.5 m 

x- en y-coordinaten begin lijnbron: 189717.0 352966.0 

x- en y-coordinaten einde lijnbron: 190521.0 352026.0 

schermhoogte: 0.0 

weghoogte: 

ventilatiefactor (0-1) 

wegtype : 

orientatie van de weg: 

file kans (tussen 7-8 en 17-18 uur) 

rijsnelheid voor deze weg: 

dynamiek factor (0-1): 

gem. intensiteit personenautoos: 

gem. intensiteit middelzwaar verkeer 

gem. intensiteit zwaar verkeer 

vrijliggende weg 

Aantal bedrijfsurenD: 43800 

0.0 

1. 00 

1 

130.5 

0.00 

100.0 

1.0 

2452 

195 

260 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001178 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 

** LIJNBRON VERKEER ** 

gehanteerde schermhoogte: 0 

D: 2 

0.001178 
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X-positie van de bron [m]D: 190620 

Y-positie van de bron [m]D: 351782 

lengte lijnbron [m] 0: 526.3 

breedte lijnbron [m] 0 : 20.0 

Hoogte lijnbron is altijd 0: 1.5m 

x- en y-coordinaten begin lijnbron: 190521.0 352026.0 

x- en y-coordinaten einde lijnbron: 190718.0 351538.0 

schermhoogte: 0.0 

weghoogte: 0.0 

ventilatiefactor (0-1) 

wegtype : 

orientatie van de weg: 

file kans (tussen 7-8 en 17-18 uur) 

rijsnelheid voor deze weg: 

dynamiek factor (0-1): 

gem. intensiteit personenautoos: 

gem. intensiteit middelzwaar verkeer 

gem. intensiteit zwaar verkeer 

vrijliggende weg 

Aantal bedrijfsurenD: 43800 

1. 00 

1 

112.0 

0.00 

100.0 

1.0 

2452 

195 

260 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.000501 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 

** LIJNBRON VERKEER ** 

gehanteerde schermhoogte: o 

X-positie van de bron [m] D: 

0: 3 

190714 

Y-positie van de bron [m] D: 350970 

lengte lijnbron [m] 0: 1137.0 

breedte lijnbron [m] 0: 20.0 

Hoogte lijnbron is altijd 0: 1.5m 

x- en y-coordinaten begin lijnbron: 190709.0 350401.0 

x- en y-coordinaten einde lijnbron: 190718.0 351538.0 

schermhoogte: 0.0 

weghoogte: 

ventilatiefactor (0-1) 

wegtype : 

orientatie van de weg: 

file kans (tussen 7-8 en 17-18 uur) 

rijsnelheid voor deze weg: 

dynamiek factor (0-1): 

0.0 

1. 00 

1 

89.5 

0.00 

100.0 

1.0 

0.001680 
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gem. intensiteit personenautoos: 2452 

gem. intensiteit middelzwaar verkeer 195 

gem. intensiteit zwaar verkeer 260 

vrijliggende weg 

Aantal bedrijfsurenO: 43800 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > O) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.001083 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 

********* Brongegevens van bron 

** PUNTBRON ** 

x-positie van de bron [mlO: 

Y-positie van de bron [mlO: 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 

Inw. schoorsteendiameter (top)O: 

Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 

Volumeflux rookgas (Nm3) 

Uittree snelheid rookgas (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Warmte emissie (MW) 

Aantal bedrijfsurenO: 22003 

0: 4 

191345 

351794 

[mlO: 152.0 

5.80 

6.20 

0: 484.00 

0: 26.04 

0: 388.00 

0: 75.96 

0.002763 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.134400 

Warmte output-schoorsteen [MwlO: 72.1 

Rookgasdebiet [normaal m3/sl D: 484.0 

Uittree snelheid rookgassen [m/slO: 

Rookgas-temperatuur [KlO: 

26.0 

388.0 

N02 fraktie in het rookgas [%lO: 5.0E+0000 

** Overige berekende kengetallen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteO: 

Gemiddelde pIuimfractie binnen mengIaagO: 

321.3 

0.32 

Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.O: 452.0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.137163 

********* Brongegevens van bron 

** PUNTBRON ** 

x-positie van de bron [mlO: 

Y-positie van de bron [mJO: 

0: 

191500 

351805 

5 



50562099-KPS/PIR 05-3617 -B.10-

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 75.0 

Inw. schoorsteendiameter (top) O: 

Uitw. schoorsteendiameter (top) O: 

Volumeflux rookgas (Nm3 i 

Uittree snelheid rookgas (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Warmte emissie (MW) 

Aantal bedrijfsurenO: 43800 

0 : 

0 : 

0 : 

0 : 

5.60 

6.00 

600.00 

31. 50 

353.00 

64.27 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.030000 

Warmte output - schoorsteen [MW]O : 

Rookgasdebiet [normaal m3/s]D: 

uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 

Rookgas-temperatuur [K] D: 

59.5 

600.0 

31.5 

353.0 

N02 fraktie in het rookgas [%]0: 5 . 0E+0000 

** Overige berekende kengetallen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteO: 

Gemiddelde pluimfractie binnen menglaagO: 

236.4 

0.41 

Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit. O: 280.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.167163 

********* Brongegevens van bron 

** PUNTBRON ** 

x-positie van de bron [m]O: 

Y-positie van de bron [m]O: 

0: 

191541 

351816 

6 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]O: 75.0 

Inw. schoorsteendiameter (top) O: 5.60 

Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 

Volumeflux rookgas (Nm3) 

Uittree snelheid rookgas (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Warmte emissie (MW) 

Aantal bedrijfsurenD: 43800 

0 : 

0: 

0 : 

0 : 

6.00 

600.00 

31.50 

353.00 

64.27 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.030000 

Warmte output-schoorsteen [MW] O: 

Rookgasdebiet [normaal m3/s] 0 : 

Uittree snelheid rookgassen [m/s] O: 

Rookgas-temperatuur [K] O: 

59.5 

600.0 

31.5 

353.0 
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N02 fraktie in het rookgas [%]0: 5.0E+0000 

** Overige berekende kengetallen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteO: 

Gemiddelde pluimfractie binnen menglaagO: 

236.4 

0.41 

50562099-KPS/PIR 05-3617 

Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit. O: 280.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.197163 

********* Brongegevens van bron 

** PUNTBRON ** 

X-positie van de bron [m]O: 

Y-positie van de bron [m]D: 

0 : 

191580 

351827 

7 

Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) 

Inw. schoorsteendiameter (top)D: 

[m] O: 75.0 

Uitw. schoorsteendiameter (top)O: 

Volumeflux rookgas (Nm3) 

Uittree snelheid rookgas (m/s) 

Temperatuur rookgassen (K) 

Warmte emissie (MW) 

Aantal bedrijfsurenO: 43800 

0 : 

0 : 

0 : 

0 : 

5.60 

6 . 00 

600.00 

31. 50 

353.00 

64.27 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s) 0.030000 

Warmte output-schoorsteen [MW]O: 59 . 5 

Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 600.0 

Uittree snelheid rookgassen [m/s]O: 

Rookgas-temperatuur [K] O: 

31.5 

353.0 

N02 fraktie in het rookgas [%] 0 : 5.0E+0000 

** Overige berekende kengetallen ** 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogteO: 

Gemiddelde pluimfractie binnen menglaagO: 

236.4 

0.41 

Totaal aantal uren pluimstijging convectieve sit.O: 280.0 

cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen: 0.227163 

********* Brongegevens van bron 

** PUNTBRON ** 

X-positie van de bron [m]D: 

0: 8 

191608 
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Y-positie van de bran [ml O: 351833 
Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [mJ D: 75.0 

lnw. schoorsteendiameter (topl D: 4.60 

Uitw. schoorsteendiameter (top) U: 
Volumeflux rookgas (Nm3) 

Uittree snelheid rookgas (m/s) 
Temperatuur rookgassen (K) 
Warmte emissie (MW) 

Aantal bedrijfsurenO : 43800 

5 . 00 

0 , 109.00 

0 , 10.16 

0 , 42 3.00 

0 , 22.54 

(Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 
gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg /a) 0.010900 

warmte output-schoorsteen [Mwj O: 21.7 

Rookgasdebiet [normaal m3/s] O: 
Uit t ree snelheid rookgassen [m/al D: 

109.0 

10.2 

Rookgas-temperatuur [Kj O: 423.0 

N02 fraktie in het rookgas [\] 0 : 5.0E+0000 

.* Qverige berekende kengetallen •• 

Gemiddelde effectieve schoorsteenhoogceO: 

Gemiddelde pluimfraccie binnen menglaagO: 

179.4 

0.51 

Totaal aantal uren p l uimstijging convectieve sit.O: 280.0 

cumulatieve emissie over aIle voorgaande bronnen: 0.238063 




