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Het energiebedrijf Essent en het Amerikaanse olie- en gasbedrijf ConocoPhillips on- 
derzoeken gezamenlijk de mogelijkheid voor de ontwikkeling van een LNG' terminal 
en bijhomde installaties in de Eemshaven. 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 tus- 
sen de 188.000 en 396.000 m3 bedragen. Het aardgas van deze terminal wordt vervol- 
gens geleverd aan het landelijk gastransportnet ten behoeve van de Nederlandse en 
Europese aardgasvoorzicning. 

Een inrichting voor de opslag of overslag van aardgas met een opslagcapaciteit van 
100.000 m3 of meer is m.e.r.-beoordelingsplichtig (Besluit m.e.r. cat. D25.2). Aange- 
zien de voorgenomen activiteit van gasopslag groter is dan 100.000 m3 hebben Esscnt 
en ConocoPhillips bij voorbaat besloten een milieueffectrapport (MER) op te stellen. 
Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de besluiten over de vergunningen inge- 
volge de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewater (WVO). 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen zijn bevoegd gezag in het kader van 
de Wm-vergunning en Rijkswaterstaat Noord-Nederland is namens de minister van 
Verkeer en Waterstaat bevoegd gezag voor de WVO-vergunning. Gedeputeerde Staten 
van de provincie Groningen treden op als coördinerend bevoegd gezag. 

Bij brief van 2 maart 2006 hebben we de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(hiema te noemen: Commissie voor de m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit 
te brengen over de richtlijnen voor het MER?. De m.e.r.-procedure ging van start met 
de kennisgeving van de startnotitie in de Eemsbode, de Ommelander Courant van 8 
maart 2006 en de Staatscourant van 8 maart 2006. Vanwege de mogelijk grensover- 
schrijdende effecten is het voornemen, conform het Verdrag van Espoo en de Geza- 
menlijke verklaring inzake de samenwerking bij de uitvoering van grensoverschrij- 
dende milieueffectrapportage in het Nederlands-Duitse grensgebied, ook in Duitsland 
bekend gemaakt en is de startnotitie bij enkele Duitse overheidsorganen ter visie ge- 
legd. De startnotitie en deze richtlijnen zijn vertaald in het Duits. 

Het doel van de richtlijnen is om aan te geven welke informatie het MER moet bevat- 
ten om het mogelijk te maken het milieubelang volwaardig in & besluitvorming mee 
te wegen. 

Wij hebben kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen3. Het advies van de 
Commissie voor de m.e.r. hebben wij ontvangen bij brief van 4 mei 2006. De richtlij- 
nen zijn hierop gebaseerd.. 

1 LNO - Liqueaed Natura1 Gas, vloeibaar gemaakt aardgas. 
a Zie bulage l .  
8 Bdlagc 3 geeh hiervan een lijst. 



HOOFDPUNTEN VOOR HET MER 

Wij beschouwen de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrap- 
port. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het 
milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt: 

Veiligheid 
Het MER moet de veiligheidsberckeningen voor alle beschouwde alternatieven pre- 
senteren. Voor inzicht in het totale risico van & voorgenomen activiteit, moeten zowel 
risico's van de inrichting zelf als de risico's van het schcepstransport aan dc orde ko- 
men. Naast de presentatie van risicocontouren en een weergave van het groepsrisico, 
moet op basis van de berekeningen voor omwonenden inzichtelijk en begrijpelijk 
worden gemaakt wat de risico's en mogelijke effecten van vestiging van de LNG- 
terminal Pjn. 

Meest milieuvriendelijk alternatief (mma) 
Voor de ontwikkeling van het mma moeten in het MER varianten onderzocht en ver- 
geleken worden ten aanzien van: 
e veiligheid; 

nautische veiligheid; 
energie, COz-uitstoot, warmte- en stikstoflevering; 
uitvoering van de opslagtanks, en inrichting van de aanlanding of insteekhaven; 
visuele aspccten. 

Voortoets / passende beoordeling 
Maak inzichtelijk of significante gevolgen op het Natura 2000 gebied zijn uit te slui- 
ten. 

Samenvatting 
Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal, die duide- 
lijk is voor burgers en geschikt voor de bestuurlijke besluitvorming. Gelet op de mo- 
gelijke grensoverschrijdende effecten moet ook een Duitstalige samenvatting worden 
opgesteld. 

PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Probleemstelling en doel 

De startnotitie geeft een goede een beschrijving van probleemstelling en doel. Deze 
beschrijving kan in het MER worden overgenomen. 

Locatiekeuze 
Ga in op de keuze voor de Eemshaven en betrek hierbij ook de aspecten natuur en 
veiligheid. Onderbouw de gekozen plek waar de LNG terminal in de Eemshaven ge- 
bouwd gaat worden. Ga ook hierbij in op het aspect veiligheid. 



In het advies van de Algemene Energieraad 'Gas voor morgen' van januari 2005 is 
sprake van twee potentiële locaties: Eemshaven en het Rotterdamse havengebied. 
Neem de locatieafweging van deze locaties in het MER op en stel daarbij naast de in 
de startnotitie vermelde bedrijfseconomische argumenten ook de milieuvoor- en nade- 
len van beide locaties aan de orde. Een kwantitatieve vergelijking is met name van 
belang voor de veiligheidsaspecten. Voor de overige aspecten kan worden volstaan 
met een kwalitatieve vergelijking. 

Beleidskader en besluitvorming 

De startnotitie geeft een opsomming van het relevante beleid in hoofdstuk 4. Geef in 
het MER aan welke randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke beperkingen, 
grenswaarden emissies e.d.) hieruit afgeleid kunnen worden bij dit voornemen. 

Ten aanzien van de nautische veiligheid en de veiligheidszonering van LNG-terminals 
is er onvoldoende in de Nederlandse wet- en regelgeving vastgelegd om een helder 
toetsingskader te kunnen formuleren voor dit voornemen. Gezien het feit dat er veel 
partijen (o.a. gemeente, havenschap, provincie, omwonenden, rijksoverheid) met hun 
eigen verantwoordelijkheden, bevoegdheden en belangen bij de realisatie van de 
LNG-terminal en de regelgeving betrokken zijn, is het van groot belang om in overleg 
te komen tot goed onderbouwde veiligheidszones, richtlijnen en voorwaarden en deze 
in het MER te presenteren. De aannames die ten grondslag liggen aan het toetsingska- 
der moeten worden gemotiveerd4. 

Beschrijf volgens welke procedure en welk tijdpad de besluitvorming geschiedt en 
welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn betrokken. Hier- 
voor biedt de startnotitie reeds een goede aanzet. 

Vermeld de internationale regelgeving en procedures met betrekking tot de in acht te 
nemen veiligheidszones rondom LNG-carriers, onderbouw hier mee de te kiezen vei- 
ligheidsafstanden. 

Geef aan wat de consequenties zijn van de Brandwcerwet en de leidingenverordening 
(indien aanwezig). 

Voor het baggeren van de hoofdvaarroute en de aanleg van een leiding van de LNG- 
terminal naar het landelijk gastransportnetwerk bij Spijk worden separate vergunning- 
procedures doorlopen. Voor het baggeren en mogelijk ook voor de aanleg van de lei- 
ding moeten m.ex.-procedures worden doorlopen. 

4 Bijvoorbeeld de aannames voor de modeilering van de LNG risicoberekeningen die zullen resulteren in een te 
hantmn vdighcklcaone, 4 i e n  toegelicht moeten worden (zie ook hoofdstuk 4 en 5 bij de ondeiwerpen 
' s c h c c p a l ~  en tniiigheid'): 

het fyainche ge&ag van LNO op water en land; 
dekansopexplosies; 
de moge~kheden tot optreden van domino-eñectm; 
welk onzekerheden gelden voor deze aannames? 
op welk experimentele gegevens zijn de aannames gebaseerd? 



VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Algemeen 

Hoofdstuk 3 van de startnotitie geeft een aanzet voor de beschrijving van de voorge- 
nomen activiteit & de altematieven in het MER. Aanvullend hierop moet in het MER 
een beter en gedetailleerder inzicht worden gegeven in de voorgenomen activiteit en 
de verschillende altematieven. Gebruik in het MER kaartmateriaal en fotomontages 
om de voorgenomen activiteit helder in beeld te brengen. 
De startnotitie öehandelt de bouw van een LNG-terminal met een verwerkingscapaci- 
teit van 5 miljard kubieke meters aardgas (SBCM) met de mogelijkheid om uit te brei- 
den tot 12 BCM per jaar. Neem beide fases mee in het MER. 
De activiteiten van het baggeren van de hoofdvaarroute en het transport van het aard- 
gas naar het landelijk gastransportnetwerk bij Spijk worden niet in deze vergunning- 
aanvraag meegenomen. Hicrvoor worden zelfstandige vergunningprocedures doorlo- 
pen. Het MER moet wel de effecten van het gebruik van de vaargeul en het gastrans- 
port per pijpleiding beschrijven, omdat deze activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn 
aan de oprichting. 
Geef bij alle alternatieven een onderbouwing van de afstanden tussen de verschillende 
terminalonderdelen zoals tank-tank, tank-schip en tank-vergassingsinstallaties. 

Ontwerp LNGterrninal en opslagtanks 

Beschrijf de uiteindelijke overwegingen en uitgangspunten op basis waarvan de instal- 
latie wordt ontworpen. Presenteer de ontwerpeisen voor de LNG-terminal, eventueel 
gebaseerd op de elders in de wereld toegepaste ontwerpeisen. Ga hierbij in op de ver- 
schillende deelactiviteiten, zoals uitvoering van het aanlandingspunt, de inrichting: 
opslagtanks, stikstoffabriek, leidingen en brandbestrijdingsvoonieningen. 

Onderbouw de keuze voor het type en de omvang van de tanks: hoe verhoudt deze 
keuze zich tot de stand der techniek? Geef aan welke opvangvoorzieningen getroffen 
moeten worden om nadelige effccten van een lekkage van vloeibaar LNG te voork6- 
men of te minimaliseren en welke noodstopvoorzieningen de lekkages bij een pijplei- 
dingbreuk moeten stoppen. Ga bij de beschrijving in op de tankgrootte, het soort tank 
en boven- of (gedeeltelijk) ondergrondse opslag. 

Beschrijf de benodigde brandbestrijdingsvoorzieningen en schenk daarbij aandacht 
aan: compartimentering, noodopvangvoorzieningen, koeling van tanks en laitisch 
equipement en omgeving, voorzieningen om plasbrandcn te blussen en om niet ont- 
stoken plassen af te dekken, detectiesystemen voor brand, lekkage en explosiegevaar. 

Fasering en toekomstige ontwikkelingen 

Geef in het MER nader inzicht in de planning en de mogelijke fasering van het pro- 
ject, de LNG-schepen die h ontwikkeling zijn en de mogelijkheid voor een tweede 
aanlandingspunt . 



Nautische veulgheid 

Een belangrijk onderdeel van het MER betreft de regulering van het scheepvaartver- 
keer en de garantie van de verkeersveiligheid bij de binnenkomende LNG-schepen. 
Beschrijf hoe het scheepvaartverkeer wordt geregisseerd. 
in het MER zullen in ieder geval de volgende vragen beantwoord moeten worden: 

Wat is het type, de grootte en het aantal LNG-schepen die de terminal aan zullen 
doen?; 
Hoc worden LNG-schepen veilig de haven binnengeloodst? Welke veiligheids- 
maatregelen en veiligheidszones (ontstekingsvrije u>nc en vaartuigvrije zone) 
worden vastgesteld? Wat is de omvang van deze veiligheidszones? Ga in op de 
veiligheidsprocedure voor de aanlanding van LNG-schepen en de rcaliseerbaar- 
heid hiervan door het Havenschap, mede in relatie tot de afspraken, procedures en 
verantwoordelijkheden met de Duitse scheepvaartautoriteiten. Beschrijf hoe de 
overdracht van de scheepvaartbegeleiding van de Duitse naar de Nederlandse au- 
toriteit en andersom plaatsvindt. Houd hierbij rekening met toename van het 
scheepvaatverkeer in de toekomst en de consequenties hiervan. Welke onge- 
valscenario's zij n voorstelbaar?; 
Welke preventieve en mitigerende maatregelen zijn denkbaar om de veiligheid 
tijdens aanlanden en lossen van het LNG te waarborgen en escalatie te voorko- 
men?; 
Geef aan of de LNG-schepen tijdens de losoperatie gas mogen verbranden of be- 
voorraad mogen worden met brandstof of eventueel stikstof. Geef aan of er aan 
het lossen restricties worden opgelegd voor bepaalde weersomstandigheden of in 
de nacht; 
Ga in op de voorzieningen en maatregelen om aanvaring door andere schepen, 
terwijl de LNG-tanlrer is afgemeerd, te voorkomen. Ga hierbij in op inrichtingsva- 
rianten van de aanlandingssteiger en plek; 
Voer voor de vaarroute van de LNG-schepen vanaf de Noordzee via de Eems naar 
de Ecmshaven een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uit. 

Veiligheid 

Bij de beschrijving van de veiligheicisaspecten van de inrichting van de terminal, moe- 
ten de volgende onderdelen van de LNG-keten aan de orde komen: aanvoer vanaf de 
Noordzee via de Eems naar de Eemshaven en het LNG aanlandingspunt, lossen, op- 
slag en levering. Ga hierbij in op de verschillende veiligheidsystemen en eisen (veilig- 
heidszones en standaarden): 

Geef aan wat de veiligheidszones rondom de schepen zijn en onderbouw deze 
zones; 
Geef aan welke onderlinge afstanden (veiligheidszones) worden gehanteerd tussen 
kritische elementen van de terminal enerzijds en in het plangebied anderzijds om 
veiligheidseffccten over en weer en andere milieugevolgen van de terminal op de 
omgeving (omliggende industrie, water, woon- en leefomgeving) te voorkomen. 
Geef hierbij aan hoe opslag- en laadfaciliteiten gescheiden of afgeschermd worden 
van andere activiteiten in de haven en van bewoonde gebieden en andere publieke 
gebieden; 
Geef aan w e k  veiligheidsstandaarden worden toegepast voor operatie en onder- 
houd, inclusief het bedrijfsnoodplan. Geef aan op welke wijze brandweer en het 
Havenschap Groningen Seaports bij het bedrijfsnoodplan worden betrokken?; 
Voer voor het LNG aanlandingspunt een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uit. 



Geef in het MER aan welke mogelijke maatregelen er zijn om de veiligheid op en in 
het studiegebied rondom de terminal te beiinvloeden tijdens de verschillende fasen. 

Neem in het MER de actuele normen mee en de op handen zijnde wijzigingen van die 
normen. 

Beschrijf de veiligheidsfilosofie van Essent~ConocoPhillips. Geef aan of LNG-spil1 
containment ge'ïnstalleerd zal worden, met name bij LNG-tanks, en maak duidelijk 
wat de onderbouwing hiervoor is 

Overige aspecten van de voorgenomen activiteit 

Geef een beschrijving van: 
- - 

de hoeveelheid en de mogelijke samenstelling van het LNG. Hoe wordt omgegaan 
met LNG van verschillende samenstelling? Beschrijf de maatregelen om een 'rol1 
over' te vermijden; 
de wijze en omvang van de aanvoer van LNG. Wat zijn de frequentie en omvang 
van de toevoer? 
de wijze van lossen. Hoe wordt het LNG van de schepen naar de tanks gepompt? 
Wat is de lostijd? Wat is de routering van de pijpleiding? Welke afstand en 'back 
pressure' moet overbrugd worden? 
de tijdelijke opslag van LNG, de opslagmethode en de capaciteit van de opslag. 
De startnotitie geeft hiertoe al een aanzet, werk deze verder uit; 
de wijze van verdampen van vloeibaar aardgas tot aardgas; de Startnotitie geeft 
kort vier manieren waarop dit kan, bespreek deze in het MER. 
de wijze van productie van stikstof. Welke mogelijkheden zijn er om stikstof van 
derden aan te voeren? 
de wijze waarop de geproduceerde koude wordt gebruikt bf de door derden te 
leveren wannte aangevoerd wordt. Geef aan hoe minimalisatie van energiever- 
bruik wordt nagestreefd; 
indien er op locatie een geurtracer (mercaptaan) wordt toegevoegd, moet beschre- 
ven worden hoe dit gebeurt en welke maatregelen getroffen worden om stankover- 
last tegen te gaan; 
frequentie van het gebruik van fakkels en daarmee gepaard gaande emissies; 

Nulalternatief ais referentiesituatie 

Als referentiesituatie dient de huidige situatie plus de autonome ontwikkelingen te 
worden beschreven. Neem hierbij ook de relevante ontwikkelingen mee in Duitsland. 



Alternatieven 

In de startnotitie wordt een aantal technische uitvoeringsvarianten beschreven, die in 
het MER nader worden uitgewerkt en vergeleken. Daarnaast moeten de volgende vari- 
anten en alternatieven in het MER worden onderzocht: 

De verschillende fasen van aanleg en uitbreiding; 
Uitvoeringsvarianten voor de aanlanding van de LNG-schepen, beschrijf een vari- 
ant met een insteekhaven; 
Uitvoeringsvarianten voor de verbindingsleidingen op het terrein van de installa- 
tie. 
Varianten voor de energieoptimalisatie door uitwisseling met omliggende bedrij- 
ven. 
Varianten voor de stikstofvoorziening; 
Varianten voor de uitvoering van LNG opslagtanks, geheel of gedeeltelijk ver- 
diepte ligging, dubbele containment. 
Varianten voor de procedures van aanlanding en lossen van schepen uitgaande van 
één of twee ligplaatsen indien de uitbreidingsvarianten worden meegenomen in 
het MER (zie eerste bolletje); 

Meest miueuvriendelijke alternatief 

Beschrijf het meest milieuvriendelijke alternatief (mma). Leid uit de bespreking van 
milieuvoor- en nadelen van de varianten en alternatieven af welke combinatie leidt tot 
het mma. 
Ten behoeve van het mma moeten in het MER milieuvriendelijke varianten onder- 
zocht worden ten aanzien van: 

veiligheid; 
nautische veiligheid; 
energie, CO2-uitstoot, warmte-Ikoudelevering, gebruik van geurtracer en stikstof- 
levering; 
uitvoering van de opslagtanks, en inrichting van de aanlanding of insteekhaven; 
visuele aspecten. 

BESTAANDE SITUATIE EN GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Algemeen 

Beschrijf de bestaande milieusituatie en te verwachten milieusituatie ten gevolge van 
de voorgenomen activiteit en de alternatieven. Neem in de beschrijving de ontwikke- 
lingen in de Eemshaven mee, geef een doorkijk naar 2020. 
Voor de effectbeschrijving wordt geadviseerd om gebruik te maken van ondenoeks- 
gegevens over LNG-terminals elders in de wereld, met name voor zover deze relevant 
kunnen zijn voor de veiligheidsaspecten van dit project. 
Houd rekening met woonbebouwing in de omgeving en het scheepvaartverkeer, waar- 
onder een veerdienst. 



Scheepvaart 

Geef een indicatie van de routering en de hoeveelheid verkmbewegingen (scheep- 
vaart) ten gevolge van het voornemen en de verschillende alternatieven. Ga ook in op 
de effectiviteit van beveiligingen voor de nautische veiligheid en de restricties die de 
LNG-terminal zal veroonaken voor ander scheepsverkeer in de omgeving. 

Veiligheid 

Aangezien het totale risico van de voorgenomen activiteit bepaald wordt door het risi- 
co van de inrichting zelf én van het scheeptransport, moeten beide risicofactoren in 
de risicobeschouwing worden meegenomen. De effecten van een ongeval tijdens aan- 
landing, lossen en opslag van LNG moeten bij de veiligheidsanalyse kwantitatief wor- 
den beschreven voor de verschillende alternatieven. Geef aan wat de toekomstige 
ontwikkelingen en uitbreidingen betekenen voor de veiligheid. De effecten moeten 
voor verschillende bcdnjfsvoeringmogelijkheden (nominale, maximale en piek send 
out) beschreven worden. 
Bij de beschrijving van de veiligheidsaspccten moet uitgegaan worden van verschil- 
lende scenario's voor het optreden van incidenten. Beschrijf in ieder geval een MCA, 
een 'maximum crcdible accident' en een MNCA, een 'maximum noncredible acci- 
dent' (bijvoorbeeld in het geval van een terroristische aanslag). 
Besteed aandacht aan de risico's van het vrijkomen van methaan (C&) en de maatre- 
gelen die daartegen worden getroffen. 

Nautische veiligheid 
Het is van belang in het MER ook in te gaan op de veiligheidsaspccten en maatregelen 
ten aanzien van de aangrenzende industrie. Maak in het MER inzichtelijk of er daad- 
werkelijk dominocffectcn op kunnen treden. 

Beschrijf expliciet de concrete effecten van catastrofaal falens. Beschrijf ook welke 
gevolgen er h e n  ontstaan als een LNG-tanker in botsing komt met andere schepen 
of op andere wijze averij oploopt. Geef ten slotte inzicht in de effectiviteit van de te 
nemen mitigerende en preventieve maatregelen. 

Geef een inschatting van de frequentie en duur van de perioden waarin het binnenlo- 
pen van LNG-schepen niet mogelijk zal zijn en waar en op welke wijze deze schepen 
dienen te wachten. Geef aan in welke mate de stromingsrichting en de stroomsterkte in 
de Eemsmond hinder kan opleveren voor het manoeuvreren en aanladen van de LNG- 
schepen 

Veiiigheid van de inrichting 
in de startnotitie wordt vermeld dat de risico's van de inrichting voor de omgeving 
onderzocht zullen worden. in aanvulling hierop zal in het MER ook inzichtelijk ge- 
maakt moeten worden welke randvoorwaarden de omgeving stelt aan de inrichting 
van de terminal: zijn er mogelijke externe gevarenbronnen voor de terminal? Wat zijn 
de mogelijke risico's van de nabijgelegen andere industriële activiteiten en windmo- 
lens? Geef aan wat de te verwachten hoeveelheid vloeibaar LNG is die kan vrijkomen 

s Effectzones voor aannemelijke incidenten, zoals lekkages qdens de dag: 1 km, voor minder aannemelijke 
scenario's, zoals grote lekkages tijdens de nacht: 1.5 km en voor catastrofaal falen, wals terroristische aansieg: 
3 km. 



bij incidenten (MCA en MNCA) en ga in op de verwachte effectiviteit van maatrege- 
len. 
Naast de presentatie van risicocontouren en een weergave van het groepsrisico, moet 
op basis van de berekeningen voor omwonenden inzichtelijk en begrijpelijk worden 
gemaakt wat de risico's en mogelijke effecten van vestiging van de LNG-terminal 
zijn. 

Onzekerheden en bandbreedte veiligheidsberekeningen 
Er bestaan onzekerheden bij het modelleren van ongevallen met vloeibaar LNG op 
deze schaal. De gebruikte modellen en aannames ten behoeve van de berekeningen 
dienen dan ook goed te worden beargumenteerd: ongevalscenario, bijbehorende fie- 
quentics, oorzaken van ongevalsctnano, uitstroomsneiheidsberekening, al dan niet 
verdampen op water van grote hoeveelheden vloeibaar LNG, plasbrand, dispersie, 
explosiemodel. Geef aan wat de bandbreedte van de berekeningsrcsultaten is gezien de 
bestaande onzekerheden. 

Overige müieugevolgen 

De overige onderwerpen kunnen in het MER in grote lijnen uitgewerkt worden zoals 
in de startnotitie is aangegeven. Aan de volgende punten zal het MER nog extra aan- 
dacht moeten besteden: 

Luchtkwaliteit en geur 
Voor de emissies naar lucht dient het MER in te gaan op het optreden van diffuse 
emissies en de maatregelen om deze tot een minimum te beperken. De startnotitie 
vermeldt dat er geen geuremissie zal plaatsvinden. Het gas zal echter wel geleverd 
worden aan het aardgasnet en op enig moment zal dus een geurtracer (mcrcaptaan) 
moeten worden toegevoegd. Als dit op locatie gebeurt, zullen de mogelijke stankeffec- 
ten gekwantificeerd moeten worden. 

Energie 
Beschrijf in het MER het energetisch rendement van de LNG-terminal. Hierbij moeten 
het energieverbruik en de uitstoot van COz van de aanvoer van het LNG tot de afvoer 
per pijpleiding naar afnemers in kaart gebracht worden. Geef ook inzicht in de nuttige 
toepassing van de geproduceerde koude 6f in de wamteaanvoer ten behoeve van de 
hervergassing. 

Water en bodem 
In de startnotitie wordt gemeld dat in het MER inzicht zal worden gegeven in de mo- 
gelijke emissies naar bodem en grondwater als gevolg van de verschillende proces- en 
installatieonderdelen. In aanvulling hierop dienen ook de risico's en gevolgen van de 
emissies te worden beschreven die bij de bevoorrading en reinigen van de schepen 
(stikstof, brandstof, diesel, water) op kunnen treden. 
Bij de beschrijving van de afvalwaterstromen dient ook ingegaan te worden op indi- 
recte lozingen, bijvoorbeeld van blusschuim. 

Oppervlaktewater 
Beschrijf wat de effecten zijn op opperv1aktewater van de activiteiten die plaatsvinden 
in de Eemshaven en de aanvoer van LNG over de Noordzee en Eems. 



Geluid 
Geef aan welke geluidsemissies vanuit de in werking zijnde inrichting zijn te verwach- 
ten, inclusief de lossingsactiviteiten. Geef in het MER aan wat de effecten van bouw- 
verkeer en v e r k  tijdens de exploitatiefase zijn en neem hierbij ook de toekomstige 
uitòreidingen mee. 

Licht 
Geef aan wat de effecten zijn van licht en het affakkelen van gas en geef aan welke 
mitigerende maatregelen kunnen worden toegepast. 

Natuur 

Gebiedsbescherming 
De Ecmshaven grenst aan de Waddenzee, aangewezen als Natura 2000-~ebied~. Voor 
activiteiten of plannen die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben voor de be- 
schermde natuur in de Waddenzee dient ingevolge de Natuurbeschcrmingswet 1998 
ctn vergunning bij de minister van LNV te worden aangevraagd. Ga via een voortoets 
na of voor de aanleg- en gebruikfasc: 

via externe werking gevolgen te verwachten zijn voorde instandhoudingsdoelen 
van de Waddenzee (habitattypen en soorten). Kwantificeer dit zoveel mogelijk om 
te bepalen of eventuele gevolgen significant kunnen zijn: 
het voornemen niet afzonderlijk maar in samenhang met andere activiteiten of pro- 
jecten in de omgeving wel tot significante gevolgen kan leiden (cumulatie); 
ook beschermde natuur in het Duitse deel van de Waddenzee (incl. EemdDollard) 
bij de analyse moet worden betrokken. 

Soortbescherming 
beschrijf de aanwezige waardevolle flora- of faunaelementen in het plangebied' en 
geef aan wat de effecten op van de voorgenomen activiteiten hierop zijn; 
geef indien nodig aan welke mitigerende maatregelen kunnen worden genomen. 
Houd ook rekening met de aanlegfase en de snelle vestiging van 'pioniervogels' 
zoals Bontbek- en Strandplevier, die in de directe omgeving broeden; 
ga na voor welke soorten eventueel een ontheffingaanvraag op grond van de Flora- 
en faunawet nodig is. 

Indien niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de activiteit significante gevol- 
gen heeft voor de kwalificerende soorten van dit gebied moet er een Passende Beoor- 
deling worden uitgevoerd. Het geniet de voorkeur deze onderdeel van het MER te 
maken. 

Landschap 
Geef aan wat de visuele effecten van de activiteit op het landschap zijn, ook bezien 
vanuit de Duitse zijde van het Ecms-Dollard gebied. Geef in het geval van negatieve 
effecten aan welke maatregelen kunnen worden getroffen. 

b De Waddnieee geniet tevens bescherming ds wetland ingevoige de Ramaar-Conventie, en als Beschermd- en 
Steatsnatuurmonument. De te beschermden waarden (habitattypen, worten) Pjn opgenomen in de instand- 
houdingadakn van het Natura 2000-gebied; zie h i e m r  de Natura 2000-contoure~otitic en het Gebieden- 
document Waddem. 

7 Het rapport 'Beochermde flora en fauna in het Eernahavengebied" van Bun, Bakker uit 2005 ge& hiervoor een 
gade indicatie. 



OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER 

Vergeiij king van aiternatieven 
De milieueffecten van de voorgenomen activiteit moeten met de referentie worden 
vergeleken om m een inzicht te geven van de veranderingen die in het gebied zullen 
optreden. 

Leemten in miiieu-informatie 
Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan worden op- 
genomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet worden toegespitst 
op die milieuaspecten die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol 
spelen. Het benodigde onderzoek om cruciale leemten in kennis op te heffen, dient 
hierbij inzichtelijk te worden gemaakt. Voor het inschatten van de risico's van dit ini- 
tiatief is het modelleren van de effecten van een ongeval met LNG noodzakelijk. Het 
modelleren van lekkages LNG en uitstroming van LNG op het water in deze orde van 
grootte, gaat gepaard met grote onzekerheden en wordt niet onderbouwd door casuïs- 
tiek. Het MER zal dit aan de orde moeten stellen. 

Evaluatieprogramma 
Bij het besluit zal het bevoegd gezag een evaluatieprogramma vast moeten stellen. Het 
verdient aanbeveling dat het MER reeds een aanzet voor een evaluatieprogramma 
bevat. Belangrijke aspecten zijn: 

de monitoring van de daadwerkelijke ontwikkelingen in het scheepvaartverkeer in 
relatie tot de nautische veiligheid; 
het optreden van becúijfsstoringen (systeemuitval, lekkages, emissies) en de daar- 
aan gerelateerde veiligheidsaspccten. 

Vorm en presentatie 
Gebruik goed en recent kaartmateriaal met een duidelijke legenda. Neem tenminste 
één kaarî op met alle in het MER gebruikte topografische namen. Voeg ccn duidelijke 
begrippen- en afkortingenlijst als bijlage toe. Zorg voor ccn goed leesbare, publieks- 
vriendelijke samenvatting waarin de belangrijkste keuzemogelijkheden met hun be- 
oordeling staan weergegeven. Naast de kwantitatieve veiligheidsberekeningen is het 
zinvol om een begrijpelijke beschouwing in de samenvatting op te nemen van de mo- 
gelijke veiligheidseffecten in de woon- en leefomgeving. Vertaal de samenvatting in 
het Duits. 
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