l66<f-£,T

HOOFDSTUK 5
BESTAANDE TOESTAND VAN HET MILIEU

05055R.MER.H5(omgcvingXiicf)

december 2006

INHOUDSOPGAVE
I foofdstuk 5

Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling

1

§ 5.1

Ligging van de inrichting

1

§ 5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6

Bestaande toestand van het milieu
Flora- en fauna
Lucht
Algemeen
Eemshaven
Geluid
Bodem en grondwater
Oppervlaktewater
Externe veiligheid

3
3
5
5
6
7
7
8
8

§ 5.3
5.3.1
5.3.2

Autonome ontwikkelingen
Directe omgeving
Verdere omgeving

9
9
11

Bijlagen
5.1

Ontwikkeling omgeving

05055R.MER.H5(omgevingXdcf)

december 2006

-

Hoofdstuk 5 Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling
§5.1

Ligging van de inrichting

De inrichting van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B.V. is gelegen in het noordoostelijke gedeelte van de provincie
Groningen en gevestigd aan de Kwelderweg 15, 9979 XN Eemshaven (Eemsmond).
In onderstaande figuur is de ligging van de inrichting geschetst.

THEO POUW SECUNDAIRE
BOUWSTOFFEN B.V.

Figuur 5.1

Ligging Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen B. V. (schaal: elk vierkant = 1 * 1 kin)

Foto achterzijde inrichting (met opslagdepots/betoncentrale) (bron: www.Eemsdelta.nl: juni 2006)
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Belangrijke aandachtsgebieden voor de locatie vormen de nabijgelegen Waddenzee (beschermd natuurgebied) en de grens
met Duitsland'.
In de strategische milieubeoordeling (SMB) zoals deze ten behoeve van het nieuwe Provinciale Omgevingsplan (POP II) is
opgesteld is ook de Eemshaven geschetst alsmede de toekomstige ontwikkeling(en), bijvoorbeeld door de realisatie van het
windpark Eemshaven en het glastuinbouwgebied (zie ook § 5.3).
Hieruit kan het volgende worden afgeleid (SMB POP 2 (Provincie Groningen, 2005):
•
De locatie bevindt zich niet in een gebied met waardevolle bodem (geen gea-objecten).
•
De locatie bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied.
•
De locatie bevindt zich eveneens niet in een toekomstig (nood)waterbergingsgebied.
•
Het gebied ligt niet in een archeologisch waardevol gebied (lage trefkans voor archeologische waarden), er zijn
ook geen overige archeologische waarden aanwezig
•
De locatie bevindt zich niet in een speciale beschermingszone, aangewezen in het kader van Vogel- of
Habitatrichtlijn
•
De locatie maakt geen onderdeel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS).
•
Hoewel de Waddenzee is aangewezen als stiltegebied, is er rond de Eemshaven een uitzondering gemaakt en hier
geldt het stiltebeleid niet.
•
Op de aangewezen locatie zijn in de huidige situatie geen bijzondere beleidsmatig beschermde natuurgebieden en
ecologische verbindingszones aanwezig. Het gebied ten zuiden van de Eemshaven is aangeduid als betekenisvol
gebied voor niet-broedvogels (ganzen, zwanen en steltlopers) en voor broedvogels van akkerbouwgebieden.
De dichtstbijzijnde bebouwing en bewoning vormen de volgende objecten:
Tabel 5.1 -

Overzicht gevoelige objecten inde directe omgeving
adres
restaurant
Kwelderweg 6, Eemshaven
woonhuis (vrijstaand)
Dijkweg 14, Oudeschip
woonhuis/bedrijfsruimte (boerderij)
Dijkweg 2, Oudeschip
object

A
B
C

ligging t.o.v. positie TGI/GTS
2,6 km ten west-zuidwesten
1,2 km ten zuidwesten
1,2 km ten zuiden

Vanwege dit feit dient in het MER nagegaan te worden of er grensoverschrijdende gevolgen (kunnen) zijn
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§ 5.2

Bestaande toestand van het milieu

l'eneitule de gevolgen voor hel milieu vanwege de \oorgenomen activileil Ie kunnen bepalen is het noodzakelijk om een
referenticsituatie te definiëren. In dit hoofdstuk wordt derhalve een beschrijving gegeven van de bestaande toestand van het
milieu alsmede van de te verwachten autonome ontwikkeling.
5.2.1
Flora- en fauna
De Eemshaven grenst aan de Waddenzee en de monding van het Eems-Dollard estuarium. Dit getijdengebied heeft een
belangrijke natuurfunctie en is aangewezen krachtens de Habitat- en Vogelrichtlijnen alsmede de Natuurbeschermingswet.
In de omgeving van de inrichting zijn daarmee gebieden gelegen, die op grond van milieuaspecten een speciale status in
het beleid hebben of krijgen.
Aan de landzijde grenst de Eemshaven aan een grootschalig akkerbouwgebied.
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Figuur 5.2
(bron: Natuurloket)
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Beschermde gebieden in de directe omgeving
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()p de aangewezen locatie zijn in de huidige situatie geen bijzondere beleidsmatig beschermde natuurgebieden en
ecologische verbindingszoncs aanwezig. Het gebied ten zuiden van de Eemshavcn is aangeduid als betekenisvol gebied
voor niet-broedvogels (ganzen, zwanen en steltlopers) en voor broedvogels van akkerbouwgebieden. (SMB POP 2
(Provincie Groningen, 2005).)
In opdracht van Theo Pouw is in juli 2004 een 'verkenning flora en fauna' uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt het
volgende. In het onderzoeksgebied2 komt geen beschermde flora voor. Wel zijn 5 soorten van de Rode lijst aanwezig. Dit
betekent dat er voor de flora geen ontheffing van de bepalingen van de Flora- en faunawet behoeft te worden aangevraagd,
maai dat ei wel een reden is om de ingreep ZO beperk! mogdyk te lumden.
Vanwege het waarschijnlijk voorkomen van enkele 'algemene' soorten beschermde fauna (zoals Gewone pad. Bruine
kikker. Veldmuis, e.d.) is op 16 november 2004 (toch) een ontheffing krachtens art. 75 FF-wet aangevraagd en op 27
december 2004 door het Ministerie van LNV verleend. De aanwezigheid van broedvogels staat vast. Bij ingrepen in het
terrein zal rekening gehouden worden met de broedlijd c.q. zullen deze aanvangen buiten de periode half maart - half juli

dat is beperkt tot de grenzen van de inrichting
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5.2.2

Lucht

5.2.2.1

Algemeen

De jaargemiddelde achtergrondconcentratie van fijn stof bedroeg in 2003 gemiddeld over Nederland 34 ug/m3. Voor straat, stads- en regionale meetstations bedroeg het jaargemiddelde in 2003 achtereenvolgens 36, 33 en 25 ug/m3. De
concentratie neemt vanuit het noorden naar het zuiden toe door de toenemende invloed van bronnen in Nederland en het
aangrenzende buitenland.
De grenswaarde voor kortdurende blootstelling is een daggemiddelde concentratie van fijn stof (PM i0 ) van 50 ug/m3 die
niet vaker dan 35 keer per jaar mag worden overschreden. In een groot deel van Nederland is deze norm overschreden.
Alleen in de provincies Groningen en Drenthe is de norm niet overschreden.
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Figuur 5.3

Fijn slof in Nederland

In het algemeen nemen concentraties van arseen, cadmium en lood in lucht af van Zuid- naar Noord-Nederland. In het
laatste decennium is de ruimtelijke variatie van concentraties echter sterk afgenomen. Daarom voldoet het hier de
gemiddelde situatie voor Nederland weer te geven.
Tabel 5.2 -

Concentraties micro-verontreinigingen m lucht in Nederland
zware metalen (in ng/m5
arseen

1990

1,5
0,7

cadmium

0.5
0.2

lood

53
8,9

nikkel

.

bcnzo|a|pyrcen (in nu/m1)
Regionale
Vlak bij
achtergrond industrie

0,2
0,2

0,4
0,8

2004
1.7
Bron: LML/RIVM. 2005,
zwue maaien (Refercmiecode: MNP/MNC/novfl)5/0486 . Indicalorcode: i-nl-0486)
benzo(»)pyreen (Refercnticcode: MNP/MNC/nov05/0478, hnp://www.mnp.nl/mnc/i-nl-0478.html)
alkancn: (RIVMM (2003). RIVM/MC/dec03/0846)
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1.1

industrie

3,8
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5.2.2.2

Eemshaven

Volgens opgave van de provincie Groningen werden in 2003/2004 voor de Eemshaven de volgende achtergrondwaarden
voor fijn stof aangetroffen 3 :
•
jaargemiddelde: 26,4 ug/m 3
•
aantal 24-uurspcriodcn met een concentratie hoger dan 50 ug/ m 3 : 24.
Hieruit blijkt dat de grenswaarden uit het Besluit luchtkwaliteit op dit moment ruimschoots worden onderschrcden.
In het kader van d e uitbreiding van d e short sea terminal zijn door D H V metingen verricht a a n fijn stof, N 0 2 en S ü 2 . D e
gevonden (achtergrond-)concentraties bedragen achtereenvolgens 2 4 , 10 en 2 ug/m 3 (alle als jaargemiddelde).
Berekeningen aangaande de effecten van de aanleg van ca. 1.500 meter nieuwe kade, tonen eveneens aan dat geen
overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit (voor fijn stof en NOs) zal optreden (Stroop, 2005).
Het M N P produceert jaarlijks kaarten met generieke concentraties voor Nederland (GCN) van het afgelopen jaar en o p
basis van toekomstscenario's voor diverse luchtverontrcinigcnde stoffen. De concentraties in de kaarten zijn gegeven voor
kaartvlakkcn (gridcellen) van 1 bij I km en de deposities voor 5 bij 5 kilometer (bttp://www.mnp.nl/mnc/i-nl-0506.html).
In onderstaande tabellen is de huidige luchtkwaliteit geschetst voor de locatie Eemshaven
Tabel 5.3 -

Overzicht huidige luchtkwaliteit Eemshaven

luchtkwaliteit (concentraties in ug/m3)
2005
2015
0-1
21-22
21
205
320
9
9
3
1

parameter
benzeen
fijn stof (Pm 10)
CO
CO-98-percentiel
N02
so.
Tabel 5.4 -

Deposities Eemshaven (2003)

Totaal N
Potentieel /uur

depositie (mol/hajaar)
1.270
1.780 mol/hajaar

1 locwel binnen d e inrichting uitgebreide voorzieningen zullen worden getroffen ter bestrijding van diffuse emissies aan fijn
stof (tengevolge van verwaaiing van stuifgcvoelige stoffen), zal nimmer sprake kunnen zijn van een 'nul-emissie'.
Uit uitgebreid onderzoek, dat in 2000/2001 is uitgevoerd ter plaatse van de inrichting van Theo Pouw te Utrecht is
gebleken dat - b i j een soortgelijke aard en omvang van de ondernomen activiteiten- sprake kan zijn van een toename van
de jaargemiddelde concentratie aan fijn stof van ca. 2,6 ug/m 3 op een afstand van circa 300 meter van de inrichting 4 .
Zelfs indien deze toename ook zou optreden ter plaatse van de onderhavige inrichting, blijven de eisen uit het Besluit
luchtkwaliteit ruimschoots gerespecteerd. Hierbij wordt aangetekend dat in Eemshaven nog uitgebreider
stofbcstrijdingsmaatregclen (in de vorm van een stationaire beregeningsinstallatie) zullen worden getroffen.

Deze waarden zijn afkomstig uit KEMA-STACKS VERSIE 2003, Release september (Generieke Concentraties van Nederland
(GCN) gebruikte versie-identificatie van GCN.DLL: 1.1.0.3 van 28 maart 2002) en gelden op het punt met coördinaten
(252000, 608000) voor bet jaar 2005 (gebaseerd op de jaren 1995 t/m 2002)
Recente metingen (2004) rond de installatie van Theo Pouw in Utrecht duiden op veel lagere bijdragen (ca. 0,3-0,6 ug/m 3 als
jaargemiddelde) tengevolge van de opslag en bewerkingsactiviteiten.
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5.2.3

Geluid

De inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Ten behoeve van de aanvraag om oprichtingsvergunningen is
uitgebreid akoestisch onderzoek verricht door Cauberg Huygen. Uit het onderzoek blijkt het volgende.
t^gtiidpemiddeld beoordelingsniveau
•
De bijdrage van de huidige/thans vergunde inrichting op de zonegrens is 17 dB(A) lager dan de voor het gehele
industrieterrein gereserveerde geluidruimte;
•
De bijdrage bij woningen met een grenswaarde van 55 dB(A) is 11 dB(A) lager dan de voor het gehele terrein
gereserveerde geluidruimte;
•
De bijdrage bij woningen met een grenswaarde van 60 dB(A) is 23 dB(A) lager dan de voor het gehele
industrieterrein gereserveerde geluidruimte.
Er is ter plaatse van zowel de woningen als de zonegrens nauwelijks sprake van een voor de geluidzone relevante
geluidbijdrage.

Uit de berekeningen blijkt dat ter plaatse van woningen geen relevante maximale geluidniveaus zullen ontstaat ten gevolge
van de voorgenomen activiteiten. Ter plaatse van woningen wordt voldaan aan de volgens de Handreiking minimaal
toelaatbare grenswaarden van 50,45 en 40 dB(A) gedurende respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.
5.2.4
Bodem en grondwater
Sinds 1995 is in de provincie Groningen een meetnet bodemkwaliteit ingericht. Het meetnet heeft tot doel om een
ruimtelijk beeld te krijgen van de actuele bodemkwaliteit op niet specifiek verontreinigde locaties van de provincie
Groningen. Tevens heeft het meetnet tot doel om veranderingen van de kwaliteit in de tijd waar te nemen.
In de laatste repportage uit 2002 zijn de resultaten van het meetnet over de periode 1995-2000 geschetst. Uit het rapport
kunnen de volgende algemene (regionale) achtergrondgegevens worden afgeleid voor Eemshaven, dat is aangemerkt als
kalkrijk akkerlandgebied:
•
de bodem is niet verontreinigd met zware metalen (As, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn onder streefwaarden);
•
in het (ondiepe) grondwater worden lichte overschrijdingen van de streefwaarden voor zware metalen, met name
As en Cr) aangetroffen
•
zowel bodem als het ondiepe grondwater zijn zeer sterk vermest
•
zowel bodem als ondiep grondwater zijn niet verzuurd.
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Bodemkaan Eemshaven
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De actuele kwaliteit van de bodem van het terrein van de inrichting is bepaald en vastgelegd in het verkennend
bodemonderzoek rapport nummer ER0480502 en het nader bodemonderzoek rapport nummer ER0480620.
Uit het onderzoek is gebleken dat in de grond in het westelijk deel van het terrein een overschrijding van de
interventiewaarde uit de Wet bodembescherming is aangetoond (plaatselijke "spots" tengevolge van een vroeger
asfaltcentralc). De sanering van de beschreven oliespots is in december 2004 ten uitvoer gebracht. Uit controlemonsters is
gebleken dat alle verontreinigde grond is verwijderd/ontgraven.
In het grondwater is een overschrijding van de toetsingswaarde voor arseen aangetoond. De verhoogde arseen gehalten
kunnen worden beschouwd als plaatselijk verhoogde achtergrondgehalten (natuurlijke oorzaak).
De overige resultaten hebben geen aanleiding gegeven tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in
relatie tot de bedrij fsbestemming.
5.2.5
Oppervlaktewater
Theo Pouw beschikt over een Wvo-vergunning om -in perioden van hevige regenval en beperkte buffercapaciteitovcrtollig terreinwater (via een behandelingsinstallatie), persleiding en gemaal Mallemok te lozen op het
Oostpolderbermkanaal, dat aan de overzijde van de Kwelderweg aan de zuidzijde van de inrichting is gelegen.
Volgens opgave van het waterschap kan de doorstroming van het Oostpolderbermkanaal circa 3,31 m'/sec (1/2
maatgevende afvoer) bedragen in de perioden waarin tot lozing zal moeten worden overgegaan.
Het sulfaat-gehalte in het Oostpolderbermkanaal gemeten op een punt stroomafwaarts van het lozingspunt van de
inrichting ligt gemiddeld rond de 200 mg/l en de gemiddelde waarde over de afgelopen jaren van het chloridcgehaltc is
1.150 mg/l.

5.2.6 Externe veiligheid
Analoog aan hei meetnet bodemkwaliteit (zie § 5.2.4), worcli dooide provincie Groningen de provinciale risicokaart
beheerd. In bijgaande figuur is de uitsnede voor Eemshaven gegeven.
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Risico-kaart Eemshaven

Afgezien van een ammoniaktank bij Holland Malt zijn in de directe nabijheid geen bronnen voor externe
veiligheidsrisico's aanwezig.
In de directe omgeving bevinden zich eveneens geen/nauwelijks kwetsbare objecten. Bij de ontwikkeling van het
glastuinbouwgebied ten zuiden van de Kwelderweg zullen minder dan twee woningen per hectare in het gebied mogelijk
zijn. Dit betekent dat het gebied volgens het Besluit externe veiligheid inrichtingen (zie hoofdstuk 3) een beperkt
kwetsbare bestemming zal hebben. Bij de eventuele vestiging van risicovolle activiteiten in de nabijheid van het te
ontwikkelen glastuinbouwgebied kan het dan ook als zodanig worden behandeld (SMB POP II Provincie Groningen,
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§ 5J

5.3.1

Autonome ontwikkelingen

Directe omgeving

In bijlage 5.1a is een tekening gegeven van de ontwikkeling van de Eemshaven voor de komende jaren, zoals die door
Groningen Seaports wordt verwacht. Doel is om de Eemshaven te ontwikkelen als overslag/disüïbutichaven met
(diep)watergebonden terreinen. De activiteiten van Theo Pouw passen naadloos in het Masterplan van de Eemshaven
waarin een groot gedeelte is gereserveerd voor MERA activiteiten .
Met de vestiging van Theo Pouw wordt synergie en/of een positieve invloed verwacht op de bouwstofTcnvoorzicning en
binnenvaart (samen met AKZO Nobel (810.000 ton) en Brunnermond (450.000 ton) in Delfzijl zal Theo Pouw een
substantiële drager worden van de binnenvaarteconomie).
In de directe omgeving wordt een synergie verwacht met Ecodock/Offshore. dat direct ten noordoosten van de inrichting
(eveneens aan de Wilhelminahaven) worden gerealiseerd6.
Groningen Seaports wil de gebruiksmogelijkheden van het terrein achter de huidige buikkade vergroten door middel van
diverse inrichtingsinvesteringen. Om invulling te geven aan de behoefte aan nieuwe ligplaatsen en terreinen voor
bulkactivitciten, wordt tevens een verlenging van de buikkade Eemshaven voorbereid. Door het Ministerie van V&W is
hiervoor inmiddels subsidie verleend.
Ten zuiden van de Kweldcrweg (Oostpolder) zal het agrarisch gebied mogelijk worden ontwikkeld tot hoogwaardige
(glastuinbouw. Door de gemeente Ecmsmond is hiertoe in januari 2004 een startnotitie m.e.r. voorbereid (Witteveen en
Bos, 2004.). In het MER Glastuinbouwgebied Eemshaven [Witteveen en Bos, 2005] wordt gemotiveerd dat in NoordGroningcn sprake is van een herstructurcringsopgave waarin een regionaal glastuinbouwgebied goed kan voorzien. Een
belangrijk milieuargument voor de keuze van de Eemshaven is de mogelijkheid tot gebruik van restwarmte en CO : van de
naastgelegen Eemsccntrale.
Definitieve besluitvorming over de aanleg van het glastuinbouwgebied heeft nog niet plaatsgevonden
Door Millenergy is in 2001 een startnotitie m.e.r. ingediend voor realisatie van het zogenaamd Windpark P*m«h»vi-n met
een minimale elektriciteitsproductie van 250 miljoen kWh per jaar. De ligging van het Windpark is geschetst in bijlage
5.1b.
Het voornemen is om op en rond het industrieterrein Eemshaven een grootschalig windenergieproject te realiseren. Deze
dienen ter vervanging en opschaling van de huidige windmolens in het gebied. Het gebied is aangewezen als
bestaand/toekomstig windpark en het gebied ten zuiden van de Eemshaven als 'toekomstige uitwerking regionaal
windpark*. Voor het deel Eemshaventcrrein en Emmapolder is inmiddels een concept-MER beschikbaar. Vastgesteld is dat
op deze locatie mogelijk tussen de 60 en 120 windturbines in de vermogensklasse maximaal 3 MW kunnen worden
gerealiseerd. Voor de Oostpolder (zuidelijk deel) is vooralsnog geen MER opgesteld. Dit gebied is in het POP II tevens
aangewezen als toekomstig glastuinbouwgebied (zie hierboven).
Een joint venture tussen Eneco en IPR heeft in april 2005 een startnotitie m.e.r. ingediend ten behoeve van de realisatie van
een aardgasgestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van 600 MWC. Inmiddels is echter besloten
deze installatie op te richten in Europoort; de m.e.r.-procedure voor de locatie Eemshaven is stopgezet.
Nuon Power Generation B.V wil in de Eemshaven een nieuwe multi-fuel electricileitscentralc bouwen gebaseerd op
milieuvriendelijke vergassingstcchnologic. Door verbranding van steenkool, secundaire brandstoffen, schone biomassa en
aardgas zal elektriciteit opgewekt worden met een elektrisch vermogen van circa 1200 MWe. In dit verband is in januari
2006 een startnotitie m.e.r. afgerond (KEMA, 2005).

Milieu, Energie, Recycling, Afval
Ecodock wil in de Eemshaven de ontmanteling en recycling van tankers, andere vaartuigen en platforms ter hand
gaan nemen. De verwachte inbedrijfsname van de ontmantelingswerf in de Eemshaven zal plaatsvinden in
2007/2008
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Het energiebedrijf Essent en het Amerikaanse olie- en gasbedrijf ConocoPhillips onderzoeken gezamenlijk de
mogelijkheid voor de ontwikkeling van een LNG-terminal7en bijhorende installaties in de Eemshaven. Hiertoe is een optie
gedaan voor een terrein van 40 ha Eemshaven, ten noorden van de inrichting van Theo Pouw, aan de overzijde van de
Wilhelminahaven (naast de multifuel centrale van Nuon).
Via de terminal wordt vloeibaar aardgas (LNG) aangevoerd. Vervolgens wordt het vloeibare aardgas tijdelijk opgeslagen
en verdampt tot aardgas door middel van verwarming. De LNG opslagcapaciteit zal russen de 188.000 en 396.000 m
bedragen. Het aardgas van deze terminal wordt vervolgens geleverd aan het landelijk gastransportnet ten behoeve van de
Nederlandse en Europese aardgasvoorziening. Ten behoeve van dit voornemen is in maart 2006 een startnotitie m.e.r.
ingediend (Essent, 2006).
RWE Power AG (verder RWE) heeft het voornemen om een koleneestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch
vermogen van circa IMK) 2200 MWe op hel terrein VU Eemshaven Ie bouwen en te exploiteren. De brandstol zal bestaan
uit steenkool. De centrale wordt ook voorbereid voor het meestoken van biomassa. Hiertoe is een startnotitie m.e.r.
ingediend (KEMA, 2006). De richtlijnen voor het MER zijn inmiddels vastgesteld.
De voorgenomen ligging van de genoemde initiatieven is in onderstaande figuur geschetst.

Figuur 5.6

-

Ligging initiatieven LNG-lerminal. Nuon en RWE

Opgemerkt wordt dat in het kader van de komst van de E-centrale van RWE, Nuon, LNG-lerminal en de uitbreiding van de
Eemcentrale de vaargeul in de haven van 14 naar 17 meter zal worden verdiept; hierdoor kunnen grotere schepen
aanlanden
EIcctrabel heeft het voornemen op het terrein van de Ecmscentrale in de Eemshaven een nieuwe kolen/biomassacentrale
te bouwen met een vermogen van 600 800 MWe en een rendement van 46%. De centrale is geschikt voor het
verstoken van een flexibel brandstofpakket bestaande uit kolen en schone biomassa.
In juli 2006 is door Electrabel in dit verband een startnotitie m.e.r. ingediend.
Projectontwikkelaars Evelop en Biox treffen voorbereiding voor realisatie van een tweetal schone bio-energiecentrales
voor productie van stroom voor de grote industriële energieverbruikers op het bedrijfsterrein Eemshaven. Het gaat om
houtgestookte (vooral houtsnippers en pallets). Geplande opstart is in 2008.

LNG = Liquefied Natural Gas, vloeibaar gemaakt aardgas.
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5.3.2

Verdere omgeving

Ook builen de Eemshavcn zijn verschillende initiatieven voor nieuwe bedrijvigheid in omwikkeling: zo is BKB
Aktiengesellschaft voornemens een zogenaamde 'Waste lo Energy' installatie te bouwen op industrieterrein Oosterhom te
Delfzijl voor verbranding van voorbewerkt bedrijfsafval. Een startnotitie m.e.r. is ingediend.
Teijin Twaron, producent van kunstvezels, wil de vestiging in Delfzijl (opnieuw) uitbreiden.
Op initiatief van Biovalue en Delta zal op industrieterrein Oosterhom een biodieselfabriek worden gebouwd met een
geplande productiecapaciteit van 80.000 m 3 . Naar verwachting zal de plant vanaf medio 2007 in productie worden gesteld.
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Bijlage 5.1 - Verwachte ontwikkeling omgeving (2004)
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Situering van het toekomstige Windpark Eemshaven (Arcadis, 2001).

Legenda
paars
zwart gearceerd
cirkels
groen raster
zwart geblokte stippellijn
zwarte bolletjes
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beslaand bedrijventerrein
bestaand en toekomstig windmolenpark
uitwerking windmolenpark
toekomstig glastuinbouw in landbouwgebied
toekomstig landelijke hoofdweg (autoverkeer)
provinciale grens en landsgrens

