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1.0 INLEIDING 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 24 maart 2006 de startnotitie van 
E.ON Benelux Generation N.V. ontvangen voor de bouw van een kolengestookte 
elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van 1.100 MWe. gelegen naast 
de bestaande eenheden op de Maasvlakte. Deze activiteit valt onder categorie 22.3 van 
onderdeel C van het Besluit milieueffectrapportage 1994. Daarom is ten aanzien van de 
vergunningverlening het maken van een milieueffectrapport (MER) verplicht. 

Bevoegd gezag voor de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer zijn 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Bevoegd gezag voor de vergunning in het kader 
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen zorg voor een gecoördineerde voor- 
bereiding en behandeling van het milieueffectrapport. 

De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in het 
Delta Weekblad, het Weekblad Westvoorne en de Maaskoerier van 12 en 13 april 2006. 
De startnotitie heeft van i8  april 2006 tot en met 16 mei 2006 ter inzage gelegen. Vijf 
organisaties hebben hun adviezen enlof zienswijzen ingediend op de startnotitie en de 
vast te stellen richtlijnen. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op i5 juni 2006 haar advies voor de 
richtlijnen uitgebracht. Dit advies is gebruikt als uitgangspunt voor de vastgestelde 
richtlijnen. 



z .o RICHTLIJNEN 

Gezien de compleetheid en bruikbaarheid van het advies voor de richtlijnen van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage hebben Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland met instemming van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
besloten de richtlijnen vast te steilen conform het advies van de Commissie. met 
inachtneming van onderstaande wijzigingen en aanvullingen. 

2.1 Wijzigingen aan en aanvullingen op het advies van de Commissie 

Parapraaf 3.2 Proble~mstelling. doel en besluitvorming 
Deze paragraaf wordt aangevuld met: 
Geef ook aan welke randvoorwaarden beleid in het kader van de National Emission 
Ceiling (NEC) oplegt aan het initiatief. 

P .araaf  A.I .LKeuzfszn$rJx 
Deze paragraaf wordt aangevuld met: 
Motiveer de keuze van de brandstof in relatie tot gas. 

hnische en economische toe Paramaaf~.i .2 Tee lichtigg 
De tekst met het kopje 'branástofitromen' wordt met de volgende bepalingen aangevuld: 
Geef aan weike hoeveelheden van biomassastromen die E.ON wil gebruiken. in en buiten 
Nederland beschikbaar zijn. 
Geef aan of en in hoeverre de keuze voor het verwerken van biomassastromen gevolgen 
heeft voor het ontwerp van de installatie en voor het energierendement van de centrale 
en de bedrijfszekerheid. Geef aan welke vormen van biomassa de grootste risico's vormen 
voor verlaging van het energierendement of de bedrijfszekerheid. 
Beschrijf of het verwerken van de biomassastromen doelmatig is voorzover deze stromen 
afvalstoffen zijn. 
Beschrijf de specifiek op de meebijstook van biomassa gerichte onderdelen van de 
installatie. Schenk daarbij aandacht aan de voorbewerking van de biomassa en de 
voorzieningen die nodig zijn om een hoger percentage dan circa 10% biomassa meelbij te 
kunnen stoken. Geef ook aan in hoeverre deze voorzieningen geschikt zijn om de meest 
ongunstige biomassasarnenstelling (zowel ten aanzien van emissies als ten aanzien van 
energie-inhoud) te kunnen voorbewerken en te verstoken. 

De tekst met het kopje 'massa- en energiebalansen' wordt aangevuld met: 
Beschrijf de mogelijkheden om de emissies van minimalisatieverplichte stoffen volgens 
de eerste vier stappen van de Ner, verder te reduceren. De minimalisatieverplichte 
stoffen zijn in de Ner beschreven. Volgens het milieubeleidsplan van de provincie zijn 
ook arseen, cadmium, kwik. lood en PAK'S minimalisatieverplichte stoffen. 



De kkst van deze paragraaf wordt vervolgens aangevuld met: 
Beschrijf de AB1 en geef aan hoe er in het ABIantwerp rekening is gehouden met de 
IPPC-richtlijn/BREFs. 
Beschrijf het ruimtebeslag voor de installaties die nodig zijn voor de afvang van CO,. 

Alternatieva 
Voor de behandeling van afvalwater van R01 dienen alternatieven te worden beschreven. 

Paramaaf & d d e & m h e u v r i e ~ e  altem 
. . .. atief 

Deze paragmaf wordt met de volgende bepaling aangevuld: 
Besdirijf ook de nader te treffen maatregelen om de emissies van NO, en SO, verder te 
beperken. zulks in verband met de in de nabije toekomst te verwachten aanscherping 
van het beleid ten aanzien van verzurende stoffen. 
Beschrijf de mogelijkheden van levering van warmte aan nabijgelegen industrie en 
verder gelegen glastuinbouw ten noorden en ten zuiden van de locatie. 

Paranraaf.5- 
Deze paragraaf wordt met de volgende bepalingen aangevuid: 
Geef bij de emissies ook de verwachte emissie van thallium, k a n e n  en benzeen. 
Beschrijf hoe de emissiegegevens in het MER zijn bepaald. Indien de emissies zijn 
gebaseerd op een model dient dit model te worden beschreven. 

Paraeraaf 5.7 Koeling 
Deze paragraaf, laatste alinea, wordt met de volgende bepaling aangevuld: 
Bij de modellering van de onttrekking en lozing van koelwater van de centrale moet 
rekening worden gehouden met de temperatuursbe'invloeding bij het onttrekpunt als 
gevolg van de onttrekking en lozing van koelwater ten gevolge van de initiatieven op het 
EMO-terrein. 

Pmraa&f s . s m n i e  milieuas~ecten 
Deze paragraaf wordt met de volgende bepalingen aangevuld: 
Geef aan in hoeverre de verschillende afvalwaterstromen kunnen worden hergebruikt, 
zowel binnen de inrichting zelf, als daarbuiten, bijvoorbeeld ter bestrijding van stof 
overlast op kolenvelden. Besteed, naast de aandacht die uitgaat naar metalen bij de 
samenstelling van het afhlwater, vooral aandacht aan stikstof (met name nitraat-N) en 
organische microverontreinigingen. 



3.0 ZIENSWIJZEN EN ADVIEZEN NAAR AANLEIDING VAN DE STARTNûlïTïE ME&. 

Daar waar bij de beantwoording van de inspraakreacties verwezen wordt naar een 
hoofdstuk of paragraaf wordt hiermee bedoeld het hoofdstuk of de paragraaf van het 
advies van de Commissie voor de dieueffectrapportage met in acht neming van de 
wijzigingen en aanvullingen van voorgaand hoofdstuk. 

Kantuur Waddinxveen: Postbus 444,2740 AK Waddinxveen 
Registratienummer: 200615622, datum: 12 april 2006 
Het plan geef€ geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
Antwoord: 
Wordt ter kennis genomen. 

3.2 Greenpeace International 

Ottho Heldringstraat 5 , l  O66 AZ Amsterdam 
Regrstratienummer 2006/8l68 datum: 2 juni 2006 

In het MER dient aandacht te worden besteed aan de uitstoot van CO, zodat inzichtelijk 
wordt gemaakt wat vanuit klimaatoogpunt het milieueffect van de centraie zou zijn. 
De aanname waarop het nulaiternatief gebaseerd is, is onjuist. Het niet bouwen van een 
centraie op het EMO-terrein leidt niet noodzakelijkerwijs tot het bouwen van een 
kolencentrale elders en levert ais nulalternatief geen eerlijke vergelijking op. Eerst moet 
worden onderzocht of de groeiende vraag naar elektriciteit ook kan worden beantwoord 
door verdergaande energiebesparing. Vanuit CO,-emissie dient in het nulaiternatief het 
uit de markt drukken van duurdere gasgestooktecentrales door dit nieuwe initiatief te 
worden betrokken. In het MER zal aangegeven moeten worden in hoeverre het nieuwe 
vermogen een vervanging is van het bestaand inefficiënter vermogen (in Nederland en 
eventueel in het buitenland). 
Er dienen in het MER uitvoeringsakernatieven te worden gekozen voor de techniek die 
de benutting van biomassa maximaliseert om CO,-emissies zover mogelijk terug te 
brengen. De noodzaak van een exclusief 'groene' biomassacentrale (dat wil zeggen zonder 
kolen) dient in en bij de beoordeling van het MER te worden meegenomen. 
Het zou niet acceptabel zijn als de nieuwe techniek in het terugdringen van CO,-emissies 
niet meegenomen wordt in het MER, met aandacht voor het reaiiteitsgehaite uit oogpunt 
van technische en financiële haalbaarheid en rendementsdaiing van de centrale. 
Prioriteit moet echter blijven liggen bij de beperking van de COa-uitstoot. 
Voor de meest waarschijnlijke biomassasoorten en steenkool dient een LCA te worden 
uitgevoerd. 



Co,-afvang en opslag verdient niet de voorkeur. Er moet worden ingegaan op het 
realiteitsgehalte van deze techniek uit een oogpunt van technische haalbaarheid. 
financiële haalbaarheid en het rendementsverlies van de centrale. 

Antwoord: 
In paragraaf 5.4 van de richtlijnen wordt aangegeven hoe de emissie van CO, in het MER beschmen 
dient te worden. 
De elektriciteiafvmag valt buiten de M j d t e  van deze m.e.r. 
Bij de vergelijking van het in werking hebben van de centrale met het nulalknuiEiefwwdt ook de 
vervanging van inefficiënter vennogen besproken (richtIijnen paragraaf 4.1.1). 
Het mdmaiisetwi van de inzet van biomassa krijgt bij het m m  aandacht (riditiijnen 
pamgrcuzf 4.4), net als de maximale aflangst en verwetjcingvan CO,. 
Het doen beschrijven van een LCA voor de meest waanchijnlijke biomassasoorten en kolen wordt niet 
gevraagd, gezien de omvang van een dergelijk onderzoek in relatie tot het besluit omhmt de 
vergunning, en de onzekerheden waarmee een dergelijk onderzoek mee gepaard gaat. Overigens zijn 
in paragraaf 5.2 van de richtlijnen enkele aspecten van een duunaamheidanalyse voor biomassa 
opgenomen. 

3.3 Zuid-Hollandse Milieufederatie 

Goudsesingel6, Postbus 22344,3003 DH Rotterdam 
Registratienummer 2006I4503 datum: 23 maart 2006. 

Van belang is het dat inrichting van onze energievoorziening steeds duurzamer wordt. 
E.ON moet aangeven welke besparingen aanwezig zijn bij haar klanten als mogelijk 
alternatief voor nieuw (elektrisch) vermogen. 
In het MER moet aandacht worden besteedt aan de noodzaak van het voornemen. de 
gekozen brandstof (kolen versus gas) mede in relatie tot de andere voornemens tot het 
bouwen van ecentrales. 
Belangrijk is de beperking van de CO,+?missies en de luchtverontreiniging. In het MER 
moet aan bod komen welke mogelijkheden aanwezig zijn om de CO,-emissies zoveel 
mogelijk terug te brengen, met scenario's voor verschillende CO,-prijzen. 
In het MER dient een helder afwegingskader opgenomen te worden voor de CO,. NO,. 
SO,. fijn stof/PMio, zware metalen emissies en het elektrisch rendement. 
Inspreker vraagt in de richtlijnen op te nemen dat van de te gebruiken biomassa een 
duurzaamheidsanalyse wordt gemaakt. 
In het MER dient de relatie tussen de centrale van E.ON en de hinder van de daaraan 
gerelateerde o p  en overslag van kolen bij EMO bekeken te worden. 
Inspreker vraagt in de richtlijnen het volgende op te nemen: 
- beschrijving van de effecten van de luchtverontreiniging op de aangrenzende 

duinen van Voorne; 
- beschrijving van de cumulatieve effecten (Tweede Maasvlakte); 
- confrontatie tussen de verwachte omgevingsbelasting met de Natura 2000- 

instandhoudingdoelstellingen voor de duinen van Vwme. 



Antwoord: 
De elektriciteitswaag valt buiten de reikwijdte van deze m.e.r. 
In hoofdstuk 5 van de richtlijnen worden de milieuenecten van de vergassing en verbranding 
gevraagd. 
In de paragraaf5.4 van de richtlijnen wordt gevraagd de enectivikit van maatregelen te beschrijven 
om C0,missies te reduceren. 
In paragreaf 5.2 van de richtlijnen zijn enkele aspecten van een duunaamheidadyse voor 
biomassa opgenomen. 
Hoewei de hoeveelheid kolen die bij EMO overgeslagen worden ten behoeve van BON klein zal zijn ten 
opzichte van de totale oversiag is in paragraaf5.9 van de richtlijnen opgenomen dat de emissies van 
fijn m f t m  gevolge van & kolen op en overdag ten behoeve van de installatie bcsdsrwen dienen te 
worden 
Een beschrijving van de effteecten op beschermde natuurgebieden en de cumulatieve flecten met de 
Tweede Maasvlakte wordt in paragraaf5.8 van de richtlijnen voorgeschreven. 

3.4 Gemeentewerken Rotterdam 

In het MER moet worden beschreven in welke mate het bijstoken van biomassa technisch 
mogelijk is, of het aanbod van biomassa voor deze centrale is verzekerd. de acceptatie- 
criteria voor biomassa. factoren en criteria die voor het bijstoken van belang zijn, 
voorbewerking van de biomassa en de faciliteiten hiervoor, de effecten bijstoken op de 
emissies naar lucht, water. geluid en reststoffen. en hoe in het ontwerp van de installatie 
met bijstook rekening wordt gehouden. 
De keuze voor een kolengestookte centrale in plaats van een gasgestookte centrale moet 
worden gemotiveerd. De keuze voor de gekozen verbrandingstechniek moet worden 
gemotiveerd. waarbij moet worden ingegaan op varianten. Voor de rookgasreiniging 
moeten alternatieven worden beschreven. Het MMA en het voorkeursalternatief moeten 
worden uitgewerkt en onderling worden vergeleken. 
Voor de verwijdering van CO, moet worden ingegaan op de ruimtelijke consequenties 
voor de installatie, de consequenties voor het ontwerp van de installatie, de milieu- 
gevolgen, de gevolgen van transport en opslag en de samenwerking met andere partijen. 
De oplossingen voor de lozing van koelwater en de milieugevolgen daarvan moeten 
worden beschreven. 
In het MER moet worden ingegaan op de levering van warmte aan nabijgelegen industrie 
en verder gelegen glastuinbouw ten noorden en ten zuiden van de locatie. Dit moet 
betrokken worden bij de eerder genoemde uitwerking en vergelijking van de alter- 
na tieven. 

Antwoord: 
Naar de technische mogelijkheden van het bijstoken van biomassa, de beschikbaarheid van bie 
massa, de acceptutiecriteria, factoren die voor het bijstoken van belang zijn, voorbewerking en 
faciliteiten hiervoor worden - voorzover nog niet in de startnotitie beschreven -gevraagd in 
pamgraaf4. l .2 van de richtiijnen. 
De brandstofkeuze wordt gevraagd in paragraaf4.1 .l. Alternatieven worden gevraagd in 
paragraaf 4.2. Het MMA wordt gewaagd in paragraafdrl., en de vergelijking van de alktnatieven 
in paragraaf 6.1. 



De diCueffecten worden gevraagd in paragraaf 5 van de richtlijnen. 
De mimtelijke consequenties voor C û 2 d j d e r i n g  worden gevraagd in paragraaf 4.1.2. 
De oplossingen voor koelwater m de milieugevolgen daarvan worden gevraagd in paragraaf 5.7 en 
pamgroaf 5.8. 
De levering van wannte aan nabij gelegen industrie en verder gelegen glastuinbouw ten noorden en 
ten zuiden van de locatie wordt gevraagd in paragmaf4.1.2. 

35 Commissie voor de miliewffectrapportage 

Het advies is hierna integraal weergegeven. 
Antwooni: 
Het advies wordt in zijn geheel, met enige wijzigingen en aanvullingen, vastgesteld als de 
richdijnen. 
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comrn  i s s i e  v o o r  d e  m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e  

College van Gedeputeerde Staten 
Zuid-Holland 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

uw kenmerk 
WWM/2006/4567 

uw brief 
11 aprii 2006 

mderwarp doorkiesnummer 
Advies voor richtlijnen voor het MER (030) 234 76 02 
Kolengestookte centrale 1100 MWE op de 
Maasvlakte door E.ON Benelux 

ons kenmerk 
1745-29/Be/lp 

Utrecht. 
15 juni 2006 

Geacht college, 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport 
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over de Kolengestookte centrale van 1100 
MWE op de Maasvlakte door E.ON Benelux. Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet 
milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de tot- 
standkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik 
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde 
richtlijnen krijgt toegestuurd. 

Hoogachtend, 

dr.ir. G. Blom 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Kolengestookte centrale 1 100 MWE op de 
Maasvlakte door E.ON Benelux 

Postadres Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
teieíax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.cornmissiemer.nl 



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 
Kolengestookte centrale l 100 MWE op de Maasvlakte 

door E.ON Benelux 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieuef- 

kctrapport over Kolengestookte centrale 1100 MWE op de Maasvlakte door 

E.ON Benelux, 

uitgebracht aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door 

de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Kolengestookte centrale 1100 MWE op de Maasvlakte door E.ON Benelux, 

de secretaris 

drs. B.F.M. Beerlage 

de voorzitter 

dr.ir. G. Blom 

Utrecht, 15 juni 2006 
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E.ON Benelux Generation n.v. (E.ON) heeft het voornemen om een kolenge- 
stookte elektriciteitscentrale met een bruto vermogen van circa 1100 Mega- 
watt elektrisch (MWe) op de Maasvlakte naast de huidige eenheden te bauwen 
en te exploiteren. De centrale wordt voorbereid voor het meestoken van bio- 
massa. Voor deze centrale is een vergunning nodig op grond van de Wet mili- 
eubeheer (Wm) waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bevoegd ge- 
zag zijn. Daarnaast is een vergunning nodig op grond van de Wet verontrtini- 
ging oppervlaktewateren (WVO), Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de 
Grondwaterwet w m o o r  de minister van VerkeerBawaterstaat bevoegd gezag 
is. Ten behoeve van de besluitvorming over de Wm, WVO en Wwh en Grond- 
waterwet vergunningen wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 

Bij brief van 11 april 2006 is de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) door de provincie Zuid-Holland in de gelegenheid gesteld om advies 
uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER)'. De 
m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in 
onder andere De Maaskoerier d.d. 13 apnl 2006 2. 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. - 
verder aangeduid als 'de Commissie'3. Het bedoelt aan te geven welke infor- 
matie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvor- 
ming mee te wegen. 

De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen 
dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in combinatie met de startno- 
titie moet worden gelezen. 

De Commissie heeft op 23 mei 2006 een mondelinge toelichting gekregen van 
de initiatiefnemer en het bevoegde gezag over het project. 

Via de provincie Zuid-Holland heeft de Commissie kennis genomen van de 
inspraakreacties en adviezen4. Dit advies verwijst naar een reactie als die 
nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandighe- 
den of te onderzoeken alternatieven. 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het 
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor 
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende in- 
formatie ontbreekt. 

Het MER moet het installatieontwerp beschrijven en de keuzes daarvoor 
onderbouwen. Ga in op uitvoenngsalternatieven voor de conversietechnologie 
en voor de afgasbehandeling. Werk in het MER in ieder geval het meest 

1 Zie bijlage l .  
2 Zie bijlage 2. 
J Zie voor de samenstelling bijlage 3. 

Zie bijiage 4. 



milieuvriendelijke alternatief uit. Toets het installatieontwerp aan de IPPC- 
richtlijn. 

Uit het MER moet blijken welke biomassastromen (herkomst, aard, samen- 
stelling, energie-inhoud) in welke hoeveelheden verstookt zullen gaan worden. 
Geef aan hoe acceptatie, controle, vervoer, lossen en opslag van de brandstof- 
fen d e n  plaatsvinden. Beschrijf welke voorbewerkingen de te verstoken bi- 
omassa ondergaat om te voldoen aan de acceptatiecriteria. 

Presenteer tenminste het netto overall energetisch rendement van de ver- 
schillende mogelijke uitvoeringsvormen, met inachtneming van de energie- 
consumptie van eventueel vereiste voorbewerkingsstappen. Betrck hierbij ook 
de energieconsumptie bij de winning, de behandeling en het transport van de 
toegepaste biomassastromen buiten de installatie. 

Beschrijf aan de hand van enkele typische samengestelde brandstofpakketten 
de emiuies van de installatie. Ga hierbij in ieder geval uit van de meest voor- 
komende combinatie van brandstoffen, maar ook voor de vanuit milieuoog- 
punt meest ongunstige brandstofsamenstelling (worst case benadering). Het 
MER dient van de verschillende alternatieven de volgende milieueffecten weer 
te geven: 

een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies naar de lucht van fijn 
stof (PMio), Con, SOn, NOx, zware metalen (Hg, Cd), PAK'S en dioxines. Pre- 
senteer zowel de jaarvrachten als de piekemissies; 
een berekening van de mogelijke i ~ s i e c a n c e n t r a t i t ~  van de verschil- 
lende geëmitteerde stoffen, rekening houdend met de aanwezige voorbelas- 
ting in het gebied. Presenteer de resultaten van de verspreidingsberekenin- 
gen in de vorm van contourenplots, gebaseerd op de normstelling uit het 
Besluit Luchtkwaliteit; 
de besparing aan primaire energie en de reductie van C&-edeesie (zowel 
de reductie van fossiele brandstof CO2 bij de inzet van biomassa als de re- 
ductie van CO2 door toepassing van emissiereducerende technieken), zodat 
een beeld ontstaat hoe doelmatig de installatie is voor het Mimaatbeleid; 
de koelwaterlozing met de mogelijkheden om het lozingsdebiet of warmte- 
vracht te reduceren en de gevolgen op het ontvangende water. 
de mogelijke negatieve gevolgen op de flora, fauna en ecologische waar- 
den van het voornemen en de verschillende alternatieven. 

Voor de overdracht van informatie in het MER aan besluitvormers, insprekers 
en anderen is een goede samenvatting essentieel. De samenvatting moet zelf- 
standig leesbaar zijn voor een brede doelgroep en dient een goede afspiegeling 
te zijn van de inhoud van het MER. 



ACHTERGRONDEN, BELEIDSKADER EN BESLUMVORIKING 

Achtergronden 

De achtergronden (probleemstelling en doel) zijn reeds voldoende behandeld 
in hoofdstuk 1 van de startnotitie. Dit kan worden overgenomen in het MER. 

Beleidskader en besluitvorming 

Geef in het MER het wettelijk kader en het beleid dat van toepassing is op het 
voomemen en geef aan hoe deze centrale past in het beleids. De Commissie 
adviseert om functioneel het beleidskader uit te werken in het MER: vooral 
die kaders die direct en substantieel van invloed zijn op de milieuaspecten 
van het initiatief. Volgens de Commissie gaat het vooral om de IPPC-richtlijns, 
het Landelijk Afvalbeheerplan, het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties 
(BEES-A), het Besluit Verbranding Afvalstoffen (BVA) en het Besluit lucht- 
kwaliteit. Daarnaast moet het MER aangeven hoe de zonering van het bedrij- 
venterrein is vastgelegd in de ruimtelijke plannen en de consequenties ervan 
voor het voomemen. Dit geldt met name voor de geluidszonering. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Voornemen 

Keuze centrale 

E.ON kiest in beginsel voor een centrale met een flexibele biomassabijstook- 
hoeveelheid. Dit betekent dat een nieuwe centrale zal worden ontwikkeld met 
mogelijk 10% kolengestookt vermogen (namelijk als de biomassa-inzet nul 
procent- bedraagt). Omdat C02-opslagtechnieken nog in de kinderschoenen 
staan, dient E.ON duidelijk te maken welke verouderde laagefficiënte centra- 
les door deze centrale worden vervangen en wat het netto positief effect op de 
CO2-emissie is bij diverse meestookpercentages'. 

Technische en economische toelichting 

In het MER dient het voornemen vanuit procestechnologische invalshoek te 
worden beschreven. In het MER dient vooral aandacht te worden gegeven aan 
ai die technische uitvoeringsaspecten die van invloed zijn op de milieuconse- 
quenties van het initiatief. Daarnaast kunnen economische factoren van in- 
vloed zijn op keuzes voor alternatieven en varianten. 

5 Hierom wordt ook in de inspraakreacties 2 en 3 om gevraagd (zie bijlage 4). 
6 Integrated Rwention and Pollution Control. 
7 Zie ook bijlage 4, inspraakreactie 3 van Greenpeace. 



Brandstofstromen 
Geef in het MER aan welke biomassastromen verstookt zullen worden (aard, 
samenstelling, herkomst, energie-inhoud; u, mogelijk met Eural-code) en in 
welke hoeveelheden. Geef aan welke variaties hierbinnen mogelijk en te wr- 
wachten zijn. Geef aan of de biomassa is voorbewerkt teneinde aan de accep- 
tatiecriteria te voldoen. Presenteer welke acceptatieprocedure voor eventuele 
verontreinigingen in de biobrandstof zal worden gevolgd. Besteed hierbij aan- 
dacht aan zowel de criteria voor contractering, ais aan de controle aan de 
poort. Geef aan van waar en hoe deze biomassastromen d e n  worden aange- 
voerd. Geef inzicht in de milieuaspecten die samenhangen met op- en over- 
slag van grondstofstromen. 
Beschrijf enkele typische samengestelde brandstoíjmkketten. Ga hierbij in 
ieder geval uit van de meest voorkomende combinatie van brandstoffen, maar 
ook voor de vanuit milieuoogpunt meest ongunstige brandstofsamenstelling 
(worst case benadering). De aldus beschreven brandstofpakketten kunnen 
gebruikt worden bij het verder beschrijven van de installaties, de emissies en 
de gevolgen voor het milieu. 
Geef in het MER de specificaties van de toegepaste steenkool. 

Massa- en energiebalansen 
Werk in het MER massa- en energiebalansen uit, inclusief het gebruik van 
toeslag- en hulpstoffen. Ga specifiek in op voorzieningen om nadelige milieu- 
gevolgen te beperken, zowel onder normale bedrijfsomstandigheden, ais onder 
de slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden/calamiteiten. 

\ 

IPPC-richwn 
Geef aan  hoe in het ontwerp van de installatie rekening is gehouden met de 
IPPC-richtlijn en de inhoud van relevante technische referenties, zoais ver- 
woord in de BREF-documenten. Dit betreft in ieder geval de BREF's voor: 

Grote stookinstallaties (BREF-LCP); 
Afvalverbranding (BREF- W); 
Afvalverwerking (BREF-WT) ; 
Industriële koelsystemen (BREF-CVS); 
Op- en overslag (BREF-ESB); 
Energie-efficiëntie (BREF-ENE) ; 
Monitoring (BREF-MON); 

e Economie en Cross media effecten (BREF-ECM). 
Geef aan hoe rekening is gehouden met de best beschikbare technieken. Ver- 
gelijk de verwachte emissies naar de lucht met de spreiding in concentraties 
die de BREF-documenten is aangeven. 

Rookgasreiniging 
Neem in het MER een beschouwing op over de rookgasreinigingstechnologie 
en de mogelijke alternatieven hiervoor. Met name gezien de discussie over 
mogelijke verdergaande beperking van de emissie van fijn stof, moet het MER 
ingaan op de best beschikbare technieken voor stofemissie-reductie. Vergelijk 
in het MER de diverse alternatieve DeNOx-technologieën en geef aan op welke 
(mi1ieu)gronden voor een bepaalde technologie is gekozen. 



Al ternatieven 

Bij de keuze voor een kolengestookte elektriciteitscentrale is met name de 
productie van fossiel CO2 een belangrijk milieuaspecta. Uit de startnotitie 
blijkt dat E.ON een aantal alternatieven en varianten in het MER wil be- 
schouwen gericht op de vermindering van de emissie van fossiel C01 en op de 
afvangst, transport en opslag daarvan. 

De Commissie merkt daarbij op dat veel van deze technieken aan elkaar zijn 
gekoppeld en/ of e l k  uitsluiten: 
Een circulerend wervelbedinstallatie biedt de mogelijkheid gebruik te ma- 
ken van een hoge inzet van biomassa. Het energetisch rendement is echter 
als gevolg van de lage= stoomparameters weer lager. 
Een vergassingsinstallatie heeft een hoger elektrisch rendement en produ- 
ceert daarom minder C01 per eenheid elektriciteit dan een verbrandingsin- 
stallatie. Doorgaans zijn vergassingssystemen echter minder flexibel Mor 
de brandstofspecificaties dan verbrandingssystemen. 

Om in het MER de mogelijkheid te bieden om de verschillende alternatieven 
goed te kunnen vergelijken dienen niet aiieen de technologieën, maar ook de 
daarmee samenhangende keuzes in brandstofinzet, verbrandingstechniek en 
rookgasreiniging te worden beschouwd. 

Vergelijk in het MER de volgende conversieprocessen: 
+ poederkoolbranders in traditionele ketelopstelling; 

wervelbedverbrander; 
vergassingsinstallatie (zowel op basis van lucht als zuurstof). 

Kwantificeer tenminste het netto overall energetisch rendement van deze pro- 
cessen en de CO?-balans (fossiel, kort cyclisch). Neem daarbij de energiecon- 
sumptie van eventuele voorbewerkingpmcessen van de in te zetten brandstof- 
fen ook mee. Ga in op de haalbaarheid van biomassa-meestookpercentages en 
stoomparameter-waden. Besteed aandacht aan verschillen in emissies en 
aard van de geproduceerde reststoffen. 

Nulalternatief 

Het nulaiternatief is het niet effectueren van het voornemen, inclusief de au- 
tonome ontwikkeling voor energieproductie en energiebehoefte. Eventueel 
kunnen hiervoor scenario's worden gehanteerdg. 

Dit nulalternatief kan dienen als referentie voor de beschrijving van de effec- 
ten van de alternatieven voor het voornemen. 

a Dit blijkt ook uit alle drie de inspraakreacties (bijlage 4). 
9 De Commissie acht het te ver gaan om bij wijze van nulaiternatief de initiatiefnemer extra energiebesparing bij 

haar diinten te laten uitwerken of een geheel ander energieproject (zie de inspraakreacties van Greenpeace en 
de Zuid-Hollandse Milieufederatie; bijlage 4: nrs. 2 en 3). 



Meest milieuvriendelijk alternatief 

Een belangrijk milieudoel is het reduceren van Con-emissies. Het MMA is dát 
alternatief dat doelmatig resulteert in een zo minimaal mogelijke COruitstoot 
en dat daardoor zo maximaal mogelijk bijdraagt aan het kîimaatbcleidl0. Dit 
kan op twee manieren: 

Een brandstofjAcket met maximale inzet van biomassa (kort cyclisch Con). 
Maximale afvangst en verwerking van C02. Voor mogelijk toe te passen 
technologieën is in de startnotitie al een aanzet gegeven. Sommige techno- 
logieën zijn echter nog niet volwaardig op economische schaal toepasbaar. 
Besschijf in het MER de mogelijkheden om CO2 af te vangen en te verwer- 
ken en geef aan welke extra maatregelen daarvoor nodig zijn voor transport 
en opslag van het afgevangen COZ. 

Daarnaast dient het MMA gericht te worden op energetisch rendement, be- 
nutting van restwarmte en verdergaande nageschakelde technieken die ernis- 
sies reduceren. 

Hoofdstuk 5 van de startnotitie geeft reeds een overzichtelijke aanzet tot te 
beschrijven milieuaspecten. Aanvullend,daarop heeft de Commissie de hier- 
volgende aanvullingen of detailleringen. 

Referentiesituatie en studiegebied 

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief 
de autonome ontwikkeling hiervan als referentie voor de te verwachten mili- 
eueffecten. Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de toe- 
komstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit 
wordt gerealiseerd. Bij deze beschrijving moet het MER uitgaan van ontwikke- 
lingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en van reeds genomen 
besluiten over nieuwe activiteiten. Maak duidelijk waar zich in de omgeving 
hindergevoelige bestemmingen bevinden. 

Wijzigingen in biomassasamenstelling 

Met name wijzigingen in het aanbodpakket kunnen de optimale werking van 
de installatie - en dus ook van de emissies - verstoren. De Commissie beveelt 
aan om een aantal mogelijke pakketsamenstellingen (waaronder in ieder geval 
gemiddeld en worst-case) als modelinputvariabelen te beschouwen. Werk deze 
modelpakketten als voorbeeld uit naar emissies, energieopbrengst en eventu- 
eel reststromen. 

Lucht 

Presenteer in het MER de concentraties en massastromen van milieubelas- 
tende stoffen die uit de inrichting vrijkomen zoals fijn stof (PM10 en P M 4 ,  
CO2, SOz, NO., zware metalen (Hg, Cd), PAK'S en dioxines. Baseer deze cijfers 
bij voorkeur op daadwerkelijk (elders) uitgevoerde metingen en analyses. Be- 

' 0  Zie ook de inspraakreacties van Greenpeace en Zuid-Hollandse Milieufederatie (bijlage 4: nrs. l en 3). die hierop 
wijzen. 



schrijf de concentraties en massastromen, zowel bij normale bedrijfsomstan- 
digheden als bij afwijlcingen hiervan (opstart, storing, uit bedrijfname). Be- 
schrijf deze emissies, zowel onder gemiddelde ais onder worst-case voeding 
met biomassastromen. ' 

&reken met actuele rekenmodellen de immissieconantraties van die  rele- 
vante componenten. Houd hierbij rekening met de aanwezige voorbelasting in 
het gebied. Berekende immissieconcentraties in het bemvloedingsgebied die- 
nen aan  de hand van contourenplots te worden toegelicht. Toets de berekende 
immissieconcentraties aan alle relevante grenswaarden uit het Besluit lucht- 
kwaliteit 2005. Geef - bij overschrijding van de grenswaarden - aan welke 
maatregelen aanvullend zijn te treffen om deze overschrijding te beperken of 
te voorkomen. Geef aan in hoeverre voldaan wordt aan de eisen van het Be- 
sluit luchtkwaliteit, zoals onder andere de standstill-eis bij normoverschrij- 
ding. 

Geef een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies en immissies van 
geurcomponenten. Geef aan weke geuremissie maximaal zou kunnen optre- 
den. Houd hierbij naast de emissie ten gevolge van het proces ook rekening 
met de emissie ten gevolge van op- en overslag van brandstofstromen. 

Energieopbrengst en CO2-emissiereductie 

Presenteer de bruto en netto productie van elektriciteit en het te realiseren 
energetisch rendement voor de verschillende alternatieven. De levering van 
warmte aan derden kan meegenomen worden bij de effectiviteit ten aanzien 
van het energetisch rendement indien hierover concrete afspraken zijn ge- 
maakt met afnemers. 

Presenteer in een semi-kwantitatieve beschouwing - zowel voor de situatie 
met als zonder warmtelevering - de bespaarde hoeveelheid fossiele brandstof 
en de hieraan gerelateerde vermeden Cos-emissiesll. 

Reststoffen 

Beschrijf de kwaliteit en de hoeveelheid van de reststoffen, en de mate van 
hergebruik dan wel de mogelijkheden van verdere eindverwerking van deze 
reststoffen, zowel binnen ais buiten de inrichting. Toets de verwerking van de 
diverse reststoffen aan de sectorplannen uit het Landelijk Afvalbeheerplan 
2002-2012. 

Geluid 

Beschrijf aan de hand van berekeningen de geluidbelasting van de installatie 
op de omgeving rekening houdend met de zonegrenswaarden uit de ruimtelij- 
ke regionale en gemeentelijke plannen. Geef aan welke invloed de installatie 
(inclusief o p  en overslag) heeft op de geluidsbelasting van de dichtstbijgele- 
gen woonbebouwing. 

11 Op grond van de BREF-LCP en de IPPC-richtlijn dient het onderwerp energie-efficiency nadrukkelijk te worden 
uitgewerkt. 



Koeling 

Beschrijf en beoordeel de koelwaterlozing met behulp van de BREF-koelingl2, 
LBOW-beoordelingssystematiek warmtelozingen (2005) en de CIW-ernissie- 
immissie beoordelingssystematiek voor stoffen en preparaten (2000)13. Ge- 
bruik hierbij aanvullend het rapport Koelwater, Handreiking voor WVO en 
Whh-vergunninguerleners de Handreiking Koehuater (Inspectie Verkeer en Wa- 
terstaat, 2005). Geef in het algemeen aan welke mogelijkheden er zijn om het 
lozingsdebiet of de warmtevracht te reduceren. 

Geef bij het criterium mengzone aan of de beoordeling plaatsvindt op basis 
van een kritische situatie dan wel op basis van een actuele situatie voor o p  
pervlaktewater. Bepaal de mengzone door middel van 3D-modellering. 

Geef bij het criterium onttrekking aan in hoeverre de onttrekking plaatsvindt 
in een paai- of opgroeigebied voor vislarven of juveniele vis of nabij een trek- 
route voor vis. Vaststelling van de waarde van het gebied dient plaats te vin- 
den aan de hand van actuele gegevens. 

Geef duidelijk de achtergrondtemperatuur aan van het ontvangende waterli- 
chaarn en de seizoensfluctuaties daarin. Geef hierin de trends alsmede de 
onduidelijkheden. Houdt tevens rekening met accumulerende effecten als 
gevolg van vergelijkbare bestaande inrichtingen. 

Beschrijf bij de autonome ontwikkeling de factoren, die eventueel van invloed 
kunnen zijn, op het gebied van de onttrekking en lozing van koelwater" @ij- 
voorbeeld aanleg Tweede Maasvlakte). 

Natuur 

De Maasvlakte bevindt zich op korte afstand van de Natura 2000-gebieden 
Voordeltals, Voomes Duin, Kwade Hoek en Duinen Goeree. Daarnaast zullen 
delen van de Kustzee ais nadere uitwerking van de Nota Ruimte worden aan- 
gewezen als beschermd natuurgebied met bijzondere ecologische waarden. De 
Kustzee en drie andere delen van de Eclusieve Economische Zone16 worden 
rond 2008 aangewezen ais Natura 2000-gebied enlof als Marine Protected 
Area volgens de regels van het OSPAR-verdragJ7. 

Voor activiteiten of plannen die mogelijk negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor de beschermde natuur in de Natura 2000-gebieden dient ingevolge de 

12 Referente Document on the Application of Best Avaiiable Techniques to Industriai Cooling Systems. 
13 Voonwer van toepassing. 
1' Zie ook bijlage 4, inspraaiueactie 1. 
1s De kustwateren van de Voordelta vervullen een internationale sleutelrol voor visetmde trekvogels en in mindere 

mate voor watervogels die zijn aangewezen op schelpdieren. De intergetijdegebieden van de Voordelta zijn de 
noordelijkste in de delta en als zodanig van bijzondere betekenis voor zeehonden en trekvogels. Een gebied dat 
grotendeels overlapt met de Voordelta is voorzien als Zeereservaat ter compensatie van Maasvlakte 11. Het 
beschermingsregime wordt daardoor mogelijk uitgebreid (o.a. inclusief kraamkamerfunctie voor vissen). 

16 Exclusief Economische Zone (EEZ), het Nederlands Continentaai Plat buiten de 12 mijlszone). De EEZ wordt in 
2006 onder de werkingssfeer van de Natuurbeschermingswet gebracht. 

17 Het OSPAR-Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische 
Oceaan'. Doelstellingen van dit verdrag zijn het voorkomen m beCindigen van de verontreiniging van het 
mariene milieu; het beschermen van het zeegebied tegen de nadelige effecten van menselijke activiteiten ten 
einde de gezondheid van de mens te beschermen en het mariene ecosysteem in stand te  houden en, wanneer 
uitvoerbaar, aangetaste zeegebieden te herstelien. De OSPAR Commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van 
d e  verdragspartijen, ziet toe op de uitvoering van het verdrag (www.ospar.org)en kan zelf beslissingen nemen 
tot het opsteilen van programma's en maatregelen in het kader van het verdrag. 



Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning bij de Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland te worden aangevraagd. De Commissie adviseert een voortoets 
uit te voeren. Ga daarin voor de a d e g -  en gebruikíase na of: 

via externe werking gevolgen te verwachten zijn voor de instandhoudings- 
doelen van de naburige Natura 2000-gebiedenla. Kwantificeer dit m e 1  
mogelijk om te bepalen of eventuele gevolgen significant kunnen zijn; 
het voornemen niet ahonderlijk maar in samenhang met andere activitei- 
ten of projecten in de omgeving wel tot significante gevolgen kan leiden 
(cumulatie). 

Indien niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de activiteit signincante 
gevolgen heeft voor de kwalificerende soorten van dit gebied wijst de Commis- 
sie erop dat e r  een Passende Beoordeling moet worden uitgevoerd. Indien uit 
de passende beoordeling blijkt dat significante gevolgen niet kunnen worden 
uitgesloten, dan dient de zogenaamde ADC-toets19 doorlopen te worden. Het 
geniet de voorkeur deze onderdeel van het MER te maken. 

Voor m.e.r-plichtige projecten in of rondom het Noordzeegebied geldt daar- 
naast het integraal afivegingskader Noordzeezo. De Commissie adviseert om in 
de voortoets na te gaan in hoeverre het integraal afwegingskader Noordzee 
dient te worden doorlopen. 

Overige milieueffecten 

Op- en overslag van kolen 
De op- en overslag van kolen op het terrein dient mee te worden genomen in 
de beschouwing van de emissies met name met betrekking tot de emissie van 
fijn stof. Geef aan welke maatregelen worden getroffen om verspreiding van 
fijn stof tijdens opslag en handling tegen te gaan. 

Verkeer 
Het transport van de biomassastromen kan plaatsvinden over weg, spoor en 
water. Kwantificeer de transportbewegingen en ga in op mogelijke effecten 
hiervan. Ga in op de emissies en immissies van fijn stof (PMio) en NOx. 

Overig 
Andere door de startnotitie genoemde milieueffecten (visuele aspecten, exter- 
ne veiligheid) kunnen beknopt uitgewerkt worden. 

18 Ook de Zuid-Hollandse Miiieufederatie vraagt of er effecten te verwachten zijn op de (beschermde) duinen van 
Voorne (bijlage 4, no 2). 

19 Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Nbw respectieveiijk in: 
- A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling? 
- D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet worden? 
- C: welke Compenserende maatregelen zullen dan getroffen worden om te waarborgen dat de algehele 
samenhang van Natura 2000 bewaard blijft? 

zo Het integraal afwegingskader Noordzee geldt voor de hele Noordzee, met inbegrip van Natura 2000-gebieden en 
gebieden met bijzonden ecologische waarden. Vergunningplichtige industriële activiteiten worden niet genoemd 
als activiteiten die buiten de werkingssfeer van het integraal afwegingskader vaiien. Zie Integraal beheerplan 
Noordzee 2015, hoofdstuk 6. 



OVERIGE ONDERDELEN VAN HET MER 

Vergelijking van altekatieven 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten 
onderling én met de referentie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is 
inzicht te geven in de mate waarin, dan wel de essentiële punten waarop, de 
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de aitematie- 
ven verschillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve 
informatie plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de 
grens- en streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. 

Leemten in kennis 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor- 
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor- 
den toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluit- 
vorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, 
wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieu-informatie. 
Beschreven moet worden: 

welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is; 
0 in  hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

kennis; 
hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit. 

Evaluatieprogramma 

Bij de vergunningverlening moet aangegeven worden op welke wijze en op 
welke termijn een evaluatieonderzoek vemcht zal worden om de voorspelde 
effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo 
nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient aanbeve- 
ling, dat E.ON in het MER reeds een aanzet tot een programma voor dit on- 
derzoek geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in 
de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en 
het te vemchten evaluatieonderzoek. 

Vorm en presentatie 

Het in de startnotitie gebruikte kaartmateriaal is onvoldoende leesbaar. Ge- 
bruik goed en recent kaartmateriaai met een duidelijke legenda. Geef daarop 
duidelijk aan welke onderdelen bij de bestaande centrale horen en welke on- 
derdelen gerealiseerd of aangepast worden voor de nieuwe centrale. Neem 
tenminste één kaart op met alle in het MER gebruikte topografische namen. 
Zorg voor een publieksvriendelijke samenvatting waarin de belangrijkste keu- 
zemogelijkheden met hun beoordeling staan weergegeven. 



BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectra port 
Kolengestookte centrale 1100 MWE op de MaasvlAe 

door E.ON Benelux 

(bijlagen 1 t /m 4) 



Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 april a006 w e  de Commi.crie 
in de gelegenheid wordt gerteld om advies uit te brengen 

provincie 
ZUID HOLLAND 

Op gond nn de Wet mllieukbccr zijn wij klrt wt de pecodrdioccrdc 
voorkrcidiry en behandeling van het Mfli~~meCmppor< en de 
vugunningi~nvmgen. 

Cckr op d e l  7.34. Weede lid van de Wet miiiakbccr zien wij uw d v k  ten 
aanzien van de op te stellen rlchîlijn«i uiprlili te&cmoef Een exemplaar van de 
kennisgeving is b uwer infosuude bijgevoegd. 

mw. inr. JY. Craneld-Beijnen 
Hoofd Elcdlijhbwu Vergunningen 
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Kennisgeving van de startnotitie 
in Delta Weekbladen ed. 3 en Weekblad Weshmorne d.d. 12 april 2006, in 

de De M?,asltoerier d.d. 13 april 2006 en in de Hoekse Krant 
d.d. 20 april 2006, 

provincie ZUID HOLLAND 

z e  Sutm van ZuWoliand hebben. ten behoeve van cen op te sleilui MUieueflecrn~r>orl 
WR~. op y m u n  a& een sumoritie onrvangcn van EON B m . e I u ~ ~ ~ n  N.V. voor de bouw 
nn em kolenlatnokte elekukitcitcrntnle met een bmto elcktrirch vermogen van cuo i i w  Mwe 
geiegen w 1 &  huidige eenheden op de Maaniakte te Rotredam 

k o p m u l  
Dmr de nmvincie Zuid-HoUind wordt een 'Mer OD maar beleid ewocrd.De wndeedrehte bi- is 

Voor deze activiteit moetm nrgunningm op grond van de Wet milieubeheer (Wm) m de Wet 
~u~ntreini@ng oppcrvlak(cmtereo (W.o) worden aangemaagd bij r a p e c l i d j k  Gedepuwde 
Sutm van ZuidHoliand m de mObrwrrbris van Verkm m Waterstaat. Vondat deze aanvragen in 
bcbandeung kuonen w o d m  genomen dient door de iui-tiebemer voor dere aeiviteit een MW n 
d e n  opgesteid. Gcdepuuadc Sîaten van ZuibHoUand mdrdineren de ~ o r b c ~ i d i n g  en de 
bchmdeline van deze mAmmmiim. Cede~uteerde Staten van Zuid.Hdland zuilen de nchtliinen 

InrqF 
Dcstuoiotitic wor de m.er.-prcadure ligt met ingang van i 8  april tot en met 16 mei a006 op 
wchlawn tn inzas!e: 

t i j  de M e  &urn. W a m  en Milieu n n  de pronnae Zuid-Holland. kamer D 405. tijdens 
Lrntnonum. Zuid-Hdlrndpleia i n Den Haag, telnr. (070) 441 n a: 
bij de afdeling Coordinrtic Hilleutaken Rotladam. Europoint m. kamer 5.04 van gawi6.oo uur 
(na teieíonircbc riClpnrl<). WpUiirtrut 15 tcbtWrdam. telnr. (OIO) 489 h 92: 
in mbonw De Maas van Riiimntmtaat Zuid.Holiand. rijd- Luitoonuen. Boomdes aoo tc -- 
biiadam. cdm. ( O I O ) ~ ~  64 o = / ~  d: 
bij de ùCMR Muieudiem Rijnmond. Bmau DIV. tijdens kantooruren. 'rtnwlan&cweg 565 te 
Schiedam. telm. (mol y 6  80 00: 
in het gemeentehuis \an Wa(voome. van 9.00-27.00 uur. w lot 1a.m uur en do tot 28.30 uur. 
Raadhuidam 6 n RDduJe. telnr. (mat) 40 Bo 31: 
h k biblioUi«Inn ~oricrdam. tijdens opmingsrijdm. Hoopmat lio. n lnr .  (oio) a81 6i oo: 
bij het d n l ~ e e n l e s e m h n c  van Hoek n n  Holland. van 8.31r6.00 uur. Rins H e n d r k u u t  361. 
teinr. (017ij315131. 

Buiten kantooruren is inzage vinde sN*l<en mogelijk na telefonische afspraak 

Zieprwijzen 
Een ieder kan lot en met 16 mei 'mondeling r i b  zienswiire over de inhoud , van 
de nog op IC stcllen richtlilna naarmren bmÜgen ~ e l i j k e ~ e k w i j w  kunt u indienen bi) bet 
collcgc van Gedeputeerde Sblen no Zuid-Holland. Postbus go6ol. a509 LP Den Haag onder 
vermelding nn DCWM ZûWS67. Daarbij kan worden verzocht om p e ~ ~ n i i j k e  gegevens niet bekend 
te maken Voor het naar m m  bnmgm van mondelinge zienswijzen kunt u conuct opnemen met de 

Inlichange0 
Vwronrilc inlichringui kunt u zich wenden tot de pmjectondersteuner. mevroutv J.E üarbicr. telnr 
f0;01441 78 69. 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: E.ON Benelux Generation n.v. 

Bevoegd geaq: het Coilege van de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland 

Beduit: Wet milieubeheer (Wm), Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(WVO), Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de Grondwaterwet 

Categorie ûewzigd Besluit m.e.r. 1994: C22.2 

Activiteit: bouw van een kolengestookte elektriciteitcentrale van 1100 MWe 
met meestookmogelijkheid voor biomassa 

Procdureie gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 18 april 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 1 5 juni 2006 

Bijzonderheden: E.ON Benelux Generation n.v. (E.ON) heeft het voornemen 
om een kolengestookte elektriciteitscentrale met een bruto vermogen van cir- 
ca 1100 Megawatt elektrisch (MWe) op de Maasvlakte naast de huidige een- 
heden te bouwen en te exploiteren. De centrale wordt voorbereid voor het 
meestoken van biomassa. De Commissie beschouwt de volgende punten als 
essentiële informatie in het milieueffectrapport. 

Beschrijving van het installatieontwerp en de keuzes daarvoor onderbou- 
wen; 
welke biomassastromen (herkomst, aard, samenstelling, energie-inhoud) in 
welke hoeveelheden verstookt zullen gaan worden; 
presenteer tenminste het netto overd energetisch rendement van de ver- 
schillende mogelijke uitvoenngsvormen, met inachtneming van de energie- 
consumptie van eventueel vereiste voorbewerkingsstappen; 
beschrijf aan de hand van enkele typische samengestelde brandstofpakke t- 
ten de emissies van de installatie; 
een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies naar de lucht; 
een berekening van de mogelijke immissieconcentraties; 
de besparing aan primaire energie en de reductie van C02-emissie; 
de koelwaterlozing; 
de mogelijke negatieve gevolgen op de flora, fauna en ecologische waarden. 

Samenstelling van de werkgroep: 
Ir. G. Blom (voorzitter) 
ing. A.J. Dragt 
ir. H.E.M. Stassen 

Secretaris van de werkgroep: 
drs. B.F.M. Beerlage 



BIJLAGE 4 

Lijst van i~uspraplreacties en adviezen 

persoon of instantie ~ b b  

Greenpeace Netherlands Amsterdam 



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Kolen- 
gestookte Centrale van l100 MWE op de Maasvlakte door 
E.ON Benelux 

E.ON Benelux Generation n.v. (E.ON) he& het voornemen m 
een kolengestookte elektriciteitscentrale met een bruto vermogen 
van circa 1100 Megawatt elektrisch (MWe) op de Maasvlakte naast 
de huidige eenheden te bouwen en te exploiteren. De centrale 
wordt voorbereid voor het meestoken van biomassa. Voor deze 
centrale is een vergunning nodig op grond van de Wet 
milieubeheer wm)  waarvoor Gedeputeerde Staten van Zuid- 
Hdland bevoegd gezag zijn. Daarnaast is een vergunning nodig op 
grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO), Wet 
op de waterhuishouding (Wwh) en de Grondwaterwet waarvoor de 
minister van Verkeerûtwaterstaat bevoegd gezag is. Ten behoeve 
van de besluitvorming over de Wm, WVO, Wwh en Grondwaterwet 
vergunningen wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 

ISBN 90-421-1837-7 








