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1 INLEIDING 

Na indiening van het MER voor de 1100 MWe gestookte centrale op de Maasvlakte is er nog 

extra informatie verstrekt aan het bevoegd gezag en de commissie-m.e.r.. Beide instanties 

hadden aanvullende informatie nodig om een goed besluit te kunnen nemen. Verder wordt er 

nog extra informatie verstrekt voor de vergunningaanvraag, daar twee aspecten veranderd 

zijn ten opzichte van de ingediende aanvragen. Doordat reeds in het MER was aangegeven 

(pagina 5.47) dat er ook een passende beoordeling moet worden uitgevoerd in het kader van 

de Natuurbeschermingswet 1998 om de effecten van de nieuwe centrale in kaart te brengen, 

is deze passende beoordeling eveneens in dit rapport opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofd

stuk 3 is naar aanleiding van vragen van Rijkswaterstaat een beschouwing gegeven over de 

cumulatieve warmtelozing op de Noordzee in de huidige situatie zonder Tweede Maasvlakte. 

Verder is in hoofdstuk 3 door een vraag van DCMR naar de technologiekeuze een aanvulling 

daarop gegeven. In hoofdstuk 4 staan de vragen van de commissie-m.e.r. vermeld, die in de 

daaropvolgende paragrafen één voor één worden beantwoord. In hoofdstuk 5 staan nog 

enkele aanvullingen op de vergunningaanvragen. 

2 PASSENDE BEOORDELING 

De passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met 

de bouw en het bedrijven van de kolengestookte centrale op de Maasvlakte is uitgevoerd 

door Buro Bakker te Assen. 
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PASSENDE BEOORDELING IN HET KADER VAN DE NATVURBESCHERMTNGSVTET 
IN VERBAND MET DE AANLEG VAN EEN KOLENGESTOOKTE 

ENERGIECENTRALE OP DE MAASVLAKTE 
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1 INLEIDING 

1.1 EEN KOLENGESTOOKTE ENERGIECENTRALE OP DE MAASVLAKTE 

E.ON Benelux M.V, rerder in dit rapport 'E.ON'i is ran plan een nieuwe kolencentiale 
rerder in dit rapport 'centrale'i r« bouwen in het industriegebied ran d« Ma.isvlji.te  

Het plangebied is gelegen nabij het Vogel- en Habitatrichthingebieden Voordelta. Vooiaes 
Duin. Sollereld en Kapittelduinen en Duinen Coeiee !•. Kwade Hoek in rolgoide ran af
stand tot de geplande centiale In lesp 2001. 2000 en 1994 ziw gebieden aangeprezen ai: 
speciale beschermingszone in het kader ran de Europese Vogelrichtlijn Het gebied Sollereld 
en lOpittelduinen is niet aangewezen al; Vogekichüiingebied maai is wel een Beschermd 
natuurmonument. In 2003 ziin de gebieden aangemeld als Habitatuchtliijigebied, in het Lader 
ran de Europese Habitatnchtuui Sinds 1 oktober 2005 zijn deze Europese richtliuien in het 
Nederlandse recht geïmplementeerd in de herziene Natuurbeschermingswet 1998 De aan-
wiizing tot speciale beschermingszone izowel onder werking ran de Europese richtlunen 
alsook ouder werking ran de Natuurbeschermingswet 199S houdt in dat wanneer een pro
leet of andere actirvtejt met rerband houdt met of noodzakelijk is roo i het beheer r an de 
natuurwaarden bekeken dient te worden of dit gerolgen kan hebben r o o i de waarden die in 
de instandhoudxngdoeistellingen ran het betreffende gebied genoemd zun Indien sprake is 
ran negaoere effecten op de kwalificerende soorten en waarden waarop de aanwiizing ran de 
gebieden als speciale beschermingszone gebaseerd is. is er sprake ran I C _ » . " J « J ; i.i' m.gf. <* 
NtaWnteKimMMMf met betrekking tot het Natura 2000 gebied Hoewel de formele aanwii-
ziug tct Natura 200C gebied dus nog met B afgerond. ziic wel concept mstandhoudingdoel-
; tellingen geformuleerd. 

Er is een roortoets uitgeroerd Buic Bakker 200" | om r i s t te stellen of er door de geplande 
ingreep in het industriegebied Maasrlakte mogeliifc sprake is ran negatier» en of significante 
effecten op de soorten en habitattrpen op basis waarran de eerdergenoemde gebieden ai: 
Speciale Beschermingszone ziin aangewezen c q ïangemeld Uit de roortoets is gebleken dat 
het met op rooxhand uit te sluiten is dat de E ON centrale negatieve effecten kan hebben op 
de natuurwaarden ran de Natura 2000 gebieden Voordelta en Voomes Duin Du geldt zowel 
roor de rogeis, Natura 2000 soorten Zeehond. Tint Rjrierpnk. Zeepuk. als ook roor een 
aantal rerzunugsgeroelige habitattrpeu waarroor de Voordelta en Voornes Duin zim ainge-
wezen ais Speciale Beschermingszone. In de directe nabnheid ran de Maasrlakte komen deze 
: oorten en habitattrpen roor zodat de haalbaarheid ran instandhoudingsdoelstellingen mo
gelijk negaoef beinrioed worden Effecten ran de centrale met mogeii k negauere gerolgen 
roor de instindhoudiugsdoelsteliingen zim koelwaterinname en -lozing, verontreiniging 
door afralwaterlozing en emissies naar lucht, licht geruid en trilling Burc Bakker. 200" . 

Het is daarom nodig een passende oeooidekng uit te roeren naar de effecten ran de E.ON 
centrale op de instandhoudingsdoelstellingen ran de Voordelta en Voornes Duin Dit rap
port doet verslag ran deze passende oeoordeling In dit rapport worden ook de effecten op 
Natura 20X1 gebied Sollereld en Kapittelduinen geanalrseerd. dit gebied is met meegenomen 
in de roonoets 

1.2 OPZET 

De rapportage ran de passende beoordeling geeft antwoord op de volgende riagen 

Wat ziin de huidige natuurwaarden soorten en habitattrpen waarroor de Voordel
ta- Voomes Dom en SoBereld en Kapinelduinen zi n aangewezen als '"egel- en 
Habitatrichtliingebied en zal aangewezen worden als Natura 2000 gebied-
Zi u deze soorten en habitattrpen aanwezig in de nabiiheid ran de Maasrlakte. en 
meer specifiek in de nabi|heid dan wel inrloedsfeer ran de E ON centrale op de 
Maasrlakte. 

r . » . » W . ~ M J 4 •-.-.» . i - . . . M * « * i K M i - n i k 
. 

http://Ma.isvlji.te
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KWALIFICERENDE SOORTEN EN HABITATTYPEN 

2 . 1 VOGCLRICKTLIJN 

De Europese Vogeluchtli 1:1 kent nvee componenten ter bescherming n a vogels. rumeli|k de 
soortsbeschennuig en de gebiedsbescherming. In de Nederlandse wetgeving i: de bescher
ming vin -.ooiten verwerkt in de n o u - en fiuniwet Dientengevolge zun vrijwel all* vogel
soorten ie-chemie. 
In bet fcidei v u de gebiedsbescherming zisn de Vooidelta en Vooines Duin en aangewezen 
lis \'ogeluchtL|ngebied De ainwiizang is gebaseerd op het feit dit deze gebieden een essen
tiële functie vervult voor 1°. vin de internationale populitiegiootte vin 'een soort tn.i, de 
zogenaamde 1° e norm Een gebied waai int 1° e norm wordt gehuld wordt internationaal 
algemeen beschouwd il: een belinguik gebied De Vogelrichüiiugeoieden znn essentieel ïls 
broedgebied en of il: rust- en foengeeigebied voor vele broedvogelsoorten winter- en 
trekvogels. E., de un—uzjig vin een vogelnchtli.ngebied wordt ungegeven voor welke soor
ten het gebied specnil vin beling is 

2.1.1 VooaoeiT* 

In bet iiuwi|zuigsbesluit Vogeluchtlijigebied "«"ooidelta zi|n de volgende soorten genoemd 
üinisterie vin LNV. 2001 : deze soorten znn ïmgeduid als kwiiificerende en overige rele-
vinte soorten: 

KwalifKerende soorten: Overige relevante soorten: 

Rjoodkeelduiker 
Kuifduiker 
Lepelaar 
Toppereend 
Zilverplevier 
Tureluur 

r*uut 
Aalscholver 
Griuwe Gans 
Bergeend 
Smient 
Wintertaling 
Pills taart 
Slooeend 
Etd ereend 
Biilduiker 
Middelste Zai»bek 
Seholekstei 
Kluut 
Bontóekpleviei 
Dueteeustrindlopei 
Bonte Strandloper 
Rosse Grutto 
TTulp 
Steenloper 
Dwergmeeuw 

2.1.2 VoonresDuM 

In het aanwijzingsbesluit VogekichtliLUgebied Voomes Duin 2i\n de vozende soorten ge
noemd üimstene vin LNV, 2000 deze soorten ziin aangeduid zJ«. kwiiificerende en overi
ge relevante soorten 

r • GN ••-»*» I 
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Welke functie heeft de Voordelta. Voomes Duin en Solleveld en ICapittelduinen. en 
specifiek de omgeving rui de geplande centrale op de Maasvlakte root deze soor-
ten 
Wit ZJI:I de verwachte effecten van .bouw vin de: E.ON' centrale op de Maasvlakte 
Is ei mogeli|k spiake van negatieve en of significante effecten op de instandhou
ding; doelstellingen voor het Vogel- en Habitatrichüiingebied c.q Xanua 2000 ge
bieden Vooidela.Vooines Duin en Solleveld en Kapittelduinen"-

Voor deze toets is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, literatuur, de informatiesite van 
het ministeiie van LXV over de natuurwetgenag. UUVlfJiUg van gebieden -.oorten etc. en 
kennis ovei het voorkomen van beschermde flora en fauna nabil de Maasvlakte Voor de 
verkrachte effecten van de E OX centrale is gebruik gemaakt van het MER KEMA 2006 

In hoofdsrak 2 wordt beschreven op welke soorten en habiuttvpen de aanwiizing van de 
Voordelta. Voornes Duin en Solleveld en llap.rteiduinen als speciale beschermingszone ziin 
Vogel- en Habitatnehtlim en worden Natura 2000; gebaseerd In hoofdstuk 3 wordt be
schreven welke van deze soorten vogels, zeehonden en rissen en habitattvpeu in de nabii-
heid van de E OX' centrale aanwezig ziin. en welke functie het gebied voor de soorten heeft 
Hoofdstuk + worden de effecten ran de E OX centrale op de vogels habitattvpen en overige 
soorten c a zeehonden vissen besproken en deze worden getoetst aan de instandhou-
dings doelstellingen van de Xatura 2000 gebieden Voordelta Voocnes Duin en Solleveld en 
•Capittelduineu Hoofdstuk 5 gaat in op het aspect van veiligheid. De cumulatieve effecten 
van het totaal aan energiecentrale-, op het industrieterrein Maasvlakte op de instandhou-
dingsdoelstellingen worden besproken in hoofdstuk 6 In hoofdstuk " wordt besproken in 
hoeverre mitigatje en compensatie gerealiseerd dient te worden Hoofdstuk S vat de conclu
sies samen 

: 
ft».. M » . , ' . T r i ' 
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Kwalificerende soorten: Overige relevante soorten: 

• Aalschoh-ei | broedend • Geoord* fuut. broedend | 
• Lepelaar • broedend i • Grote zilverreiger 
• Kleine Zilverreiger • Lepelaar 

• Visuead 

2.2 HABITATRICHTU JN 

2.2.1 VOORDCLTA 

D« Voordelta is formeel aangemeld als Habitauichtliingebied Natura 20O0 Habiratucfcüim 
nummer NL400001",. vanwege de betekenis voor d« volgend* habitattypen en soorten 

• HU 10 Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken 
• Hl 1+0 Bi| eb droogvallende slikrradden en zandplaten 
• H1310 Eemarige pionier-.vegetaties van slik- en zandgebieden met Zeekiaal tSelutma 

sp i en andere zoutmianende soorten 
• Hl 320 Schonen met sliikgrasvegetatie [SpêthmtH marttimst 
• H1330 Aüanosche schorren met kweldergrasvegetati* {Okmc^fmtemtltitêS» tminmaé 

Stuif 
• Al095 Zeeprii 
• Al 095 Ravierprifc 

• Al 102 Elft 
• AUOOrmt 
• Al 364 Grrze zeehond 
• Al36! Gewone zeehond 

De Maasvlakte ligt volledig ouiren het Habitatrichtlimgebied. maar gieust ei wel direct aan 
r*ormele aauwuzing als speciale beschermingszone moet nog plaatsvinden 

2.2.2 VoowcsDutn 

Voorae: Duin is formeel aangemeld als HabiTatncfcüiingebied iN'atura 2CO0 Habiatzichtkin 
nummer XL9S03C" . vanwege de betekenis voor de volgende haoitartvpen en soorten 

HtUmtfftn 
• H2120 ^Candeleude duinen op de mandri l met Helm AmmtfkU» atnaijr. z.g witte 

duinen 
• H2130 Vastgelegde kustduiuen met kruidvegetaoe guize dutnen> 
• HZ 160 Duinen met Duindooin Hipznbst 'bwtidts Duindcornsuuwelen 
• H21~0 Duinen met llruipwdg [SêSx 'ipen sn arjtntts ICruipwUgs truwelen 
• H21S0 Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied Duinbossen 
• H2190 Vochtige duinvalleien 
• H641C Grasland met Ma--; op kalkhoudeude vemge of lemige kleioodem 'filtffma 

mntlm Blauwgrasland 

• H101 •» N'auwe korfslak 
• Hl340 N'ooidse woelmuis 
• Hl903 Groenknolorchis 

* • .Mik* r . :v-»-»r: 
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De Maasrlakte ligt rolledig buiten het Habiatrichüiingebied De locatie ran de geplande 
kolenceiitrale benndt zich op circa 3 kilometer n u de uiterste noordgrens ran het gtbied 
Tonnele aauTviizing al; speciale beschermingszone moet nog plaatsvinden 

2 . 2 . 3 SOU-EVELD EH KAPITTELDUINEN 

Sollereld en Kapittelduinen is formeel aangemeld als Habitatrichtliingebied Natura 
2000 Habitatnchüijn nummer NL10OO016 . rarrcreg* de betekenis roor de rolgende habitat-
trpen 

HuMwgMm: 
• H2120 TCandelende duinen op de staandtral met Helm '^immftik atnans. z.g m » 

duinen 
• H2130 Vastgelegde kustduiuen met kruidregetatie griize duineni 
• H2150 Atlanusche vastgelegde ontkaikte duinen Calhino-Ulicetea 
• H2160 Duinen met Dumdoorn Hippasbiï rbanneuitr, Duindoornstrutrelen 
• H21S0 Beboste duinen ran het Atlantische, continentale en boreale gebied Duinbossen 
• H21 PO Vochtig* dumrall*i*n 

D* Maasrlakt* ligt rolledig buiten het Habitatrichtliingebied De locatie ran d* gepland* 
kolencentrale berindt ach op cuca f kilometer ran de uiterste zuidgieus ran het gebied 
Formele aanmizing al: speciale beschermingszone moet nog plaatsrinden 

fteschermd natuurmonument 

Het Natura 2000 geoied Sollereld en ICapitteiduinen omvat 2 Beschermde Natuurmonumen
ten. namtliik Sollereld en Kapitteldumen Kapittelduinen r. tevens aangrs-ezeu als Staats.ua-
ruurmonument 
Sollereld en Kapitteldumen zijn als Beschermd Natuurmonument aangewezen vanwege de 
natuurrretenschappeliike betekenis en tevens omdat de gebieden vanuit een oogpunt van 
natuurschoon ran algemeen b*lang -rerden geacht De betekenis uit het oogpunt rac natuur
schoon is ouder meer gebaseerd op open en reliefiiike karakter ran het landschap De na-
tuunvetenschappeliike betekenis is ondei andere gebaseerd op het roorkomen ran algemene 
tot zeldzame flora eu fauna en de giote - n : :heid*nheic aan verschillende milieuomstandig-
hedeu. In de aarrruzingsbesluiteu wordt erop geprezen dat activiteiten die d« —ezenli ke 
kenmerken van de gebieden aantasten of schadeiiik dan -rei ontsierend ziiu. vexgunuingpuch-
t ig :.,:•. 

2.3 NATUURBESCHERMINGSWET 1998: NATURA 2000 

2.3.1 VooftocLTA 

Het Natura 2000 gebied Voordelta omvat alle buitendiikse delen inclusief de kwelders langs 
de vastelandskust tussen de Maasvlakte en \Talcheren. Het is een internationaal belangrijk 
natuurgebied, omdat het functioneert als 

foerageergebied voor grote aantallen nseteade trekvogel: 
- foecageer eu rustgebied roor grote aantallen vogels ran intergetiidegebieden 

belangnikste leefgebied roor zeehonden in Zuidwest-Nederland 

In het kader ran de Munrijmg als Natura 2000 gebied ziin voor de Voordelta concept, htm-
asgnt* opgesteld voor het gebied, en iniuntdbtudinpditisreUt'igen roor de soorten eu habitattr-
pen op grond -• iarran de aanwi zing als speciale beschermingszone plaats zal rindec 

De kernopgaren zi n als rolgt geformuleerd gebiedsdocument Voordelta 

1.01 Overtnoomde zandbanken Herstel ongestoord zee-*cosvste*m met permanent 
overstzoornde zandbanken Noordzee-fcustzone 1110 B als habitat rooi zwarte z**-eenc. 

http://Staats.ua
file:///Talcheren
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loodkeelduiker. toppereend en eidcietnd en m«t soortennikt bodemfaum 
1.10 Achterland fint Range UU typen slik- en zandplaten getiidengebied; ll40_Am«l 
hun biodireisiteit heisiellen 
1.11 Ruti- en foerageergebieden Behoud platen vooi rustende en foerogerende trek
vogels scholekster. steenloper en eideieeud en rustgebieden zeehonden. 

De mstandhoudwgsdoelstellingen voor de soorten en hibitartvpeii worden in hoofdstuk 4 
besproken. De soortealiist en de li|St ran babitairrpen rooi het Natura 2000 gebied Voordel
ta komen grotendeel: overeeu met de bisten die in het kader ••au de Vogeliichtli|n en de 
Habitatriehtliju opgesteld werden Ei zim een aantal verschillen Ei is een :beperkt, aantal 
wiizigmgen in de soortenliist Ia het kader ran Xatura 2000 geen onderscheid meer gemaakt 
tussen kwolificeiende en oreage relevante soorten, zoals bii de Vogelnchtbjn 

De mr-. izj i) ran de Voordelta als Natura 2000 gebied wordt gebaseerd op de aanwezigheid 
ran de w '2 2 genoemde Habrtatrichthinsoorten en Habitattrpen en de rolgende Vogelueht-
liinsoortea ihet beaefr alle niet-broedrogel; : 

A001 Roodkeelduiker A065 Z—arte zee-eend 
A005 Puut A06" Brildurkei 

A0O" Jjiifduiker A069 Middelste Zaagbefc 
A391 Aalscholver 
AL' 34 Lepelaar 
A043 Grauwe Gans 
A04S Bergeend 
A05O Smient 

A130 Scholekster 
Al 32 Ktan 
A l 3 ' Boutbekpierier 
A141 Zih-erplerier 
Al44 Drieteensuaudlopec 

A051 Krakeend 
A0J2 \Tintertakug 

Al49 Boute Strandloper 
Al 5" Rosse Grutto 

A034 Pi|lstaart 
AOW Slobeend 

Al 60 Wulp 
Al62 Tureluur 

A062 Topper 
A063 Eider 

Al65 Steenloper 
Al Dvergmeeuv-

Het gaat in totaal om 31 vogelsoorten, waarvoor in het kader ran de roorbereiding ran het 
aanwiizwgsbesluit roor het Natura 2000 gebied Voordelta concept instandhoudwgsdoel-
stellmgen worden geformuleerd 

2.3.2 VOWNES DWN 

Het Natura 2000 gebied Vcorues Duin beslaat het duingebied bi| Oostroome en de oever
landen ran het Brielse Meer. Het duingebied ran Voome behoort tot de botanisch meest 
waardevolle natuurgebieden m ons land. wat tot uiting komt in het grote aantal soorten en 
plantengemeenschappen Van internationaal belaag ziin de duinvalleien met onder meer ee:: 
grote populatie ran de Groenknolorchis en belangri|ke populaties ran de Nauwe llorfslak 
Voornes Duin is een belaugriik broedgebied roor twee kolonierogels ran natte duinvalleie-
nen met aetmoeras met enige opslag Lepelaar en Aalscholrer en een soort ran besloten 
duw iineerties i Geoorde fuut. 

In het kader van de oanwiiziug al; Natura 200C gebied zim voor Voornes Duw | concept 
itrnepgaHK opgesteld voor het gebied ea i*rla*db»uii*£sdtiis7t.:it*itK roor de soortea en habi-
uttrpen op grond Tvaarvan de aanwuzing als speciale beschermingszone plaats zal vwden 

De kernopgaren zim als volgt geformuleerd gebiedsdccument Voornes Duin 

2.02 C» r 117 «• duinen Uitbieidwg ea herstel kwaliteit ran griize duinen '2130. door tegen
gaan rergrassiag en rerstniweiing 
2 04 Droge duinbocten Uitoreiding oppervlakte ook m zeereep [2] en rerbetering 
kwaliteit sauctuurrauaoe en soorteariikdom raa duinbossen droog 2180_A. 

- M - M l « ï : ' r . i ' 

file:///Tintertakug
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2.05 Open vochtig* duinvalleien Behoud oppervlakte en herstel kwaliteit ru i vochtige 
duinvalleien ;kalkn|k, 219ö_B Behoud vochtige duinvalleien 21*0 als habitat van lepelaai. 
noordse woelnims. nauwe korfslak eu groenknoloichis rvergroting oppervlakte is vrijwel 
overal gedaan i 

In het kader van de aanwiizing als Natura 2000 gebied zijn rooi Voomes Duin iconcepi 
instandhouding^doelstellingen opgesteld voor de socnen en hïbitanvpeu op grond waarvan 
de aanwiizing als speciale beschermingszone plaats zal vinden Deze soortenliist en de lii't 
van habitattvpen komt grotendeels overeen met de lusten die m het kader van de Vogelrickt-
liin en de Habitatnehtliin opgesteld werden Er :..:: een aantal verschillen. Er is een beperkt 
aantal wiizigingen in de soortenliist In het kader van Natura 2000 is geen onderscheid meer 
gemaakt tussen kwalificerende en overige relevante soorten, zoals bii de Vogeluchtliiu 

De aanwiizing van Yoornes Duin als Natura 200C gebied wordt gebaseerd op de aanwezig 
heid van de in [,2 2 genoemde Habitatrichtliinsoorten en Habitattvpen en de volgende Vogel-
richdiinsoorten ide toevoeging -b houdt in dat het een broedvogel betreft: 

AOOS Geoorde f*uut -b 
A391 Aalscholver-b 
AOW Lepelaar -b 

Het gaat in totaal om 3 vogelsoorten, waarvoor in het kader van de voorbereiding van het 
aanwiizings besluit voor het Natura 200C gebied Voornes Duin concept; insandhoudings-
doelstellingen worden geformuleerd 

2 .3 .3 SOLLEVELD EH KAPTTTEUX^NEN 

Het Natura 200C gebied is grotendeels gelegen aan de Noordzeekust. Solleveld U gelegen 
tussen Den Haag en Ter Hei|de eu is bnzonder omdat het m tegenstelling tot andere Zuid-
Hollandse duingebieden grotendeels uit oude duinen' bestaat. In deze ontkalkte duinen be
vinden zich enkele keideteueiat-e: die herinneren aan het historische agrarische gebruik Het 
gebied is niet erg reliefnik en bestaat uit duinen duinbossen, graslanden, duinheiden. struwe
len ruigten eu plassen. Aan de binnenduinrand liggen een aantal oude landgoedbossen met 
een riike sunzeflora 
Het gebied Ilapittelduineü is gelegen ten noorden van de oude monding van de Maas Het 
gebied bestaat uit de ten oosten van het strand gelegen duinen vochtige duinvalleien, duin-
plassen. duai- en landgoedbossen. graslanden struwelen ruigten eu een aantal diikuaiecten 
Het gebied ligt op de overgang van kust naar rivierengebied en meer landinwaarts worden de 
riviennvloedeu steeds duideliikei zichtbaar in de vegetatie 

In het kader van de aanwiizing als Natura 200C gebied zim voor Solleveld eu Kapittcldui-
nen concept tfmesgM/* opgesteld voor het gebied, en insta'dbfudii^iJatiniltnpn voor de 
soorten en habitattvpen op grond waarvan de aanwijzing als special* beschermingszone 
plaats zal vmden 

De k*ruopgav«n ziin als volgt geformuleerd gebiedsdocument Solleveld 
2 02 Grijze duinen Uitbreiding en herstel kwaliteit van griiz* duinen "21JO. door tegen
gaan vergras sing en verstruwelrug 
2 04 Duinheiden Behoud oppervlakte en kwaliteit van dumheiden met Suuikhe. '2150 

De aanwiizing van Solleveld en Kapittelduinen als Natura 200C gebied wordt gebaseerd op 
de aanwezigheid van de in '~ 2 2 genoemde Habitattvpen 

I ' M M A w . * . M « f Nar«»i« l «u * *4«v V C M M M I t i M t f i 
-
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3 AANWEZIGHEID EN BETEKENIS VAN OMGEVING VAN 
DE E.ON CENTRALE VOOR NATURA 2000 VOGELS, 
HABITATTYPEN EN SOORTEN 

Het zockgcoicd voor de locatie van de E.ON' centrale 11 gelegen in hei westeU,i:e gedeelte 
van de Maasvlakte Dit gedeelte betreft een gebied dat grotendeels bestaat ai: een schaars 
begroeid en : mdig terrein (KEMA, 2 '. ~)6 . 

Figuui 1. L o e i t * E.CO-' terrein. geiajtezd gebied De nietra-e eenuile H in het nocideli u deel v u 
het E. ON teuein gepland. 

S ) ; > w r . 
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3.1 AANWEZIGHEID VOGELS (DOELSOORTEN) VAN NATURA 2000 GEBIEDEN 

3.1.1 VOORDELTA 

In het cpe;: zeegebied en de ftuidfngebiedea in de Voordelta komen retl vogelsoorten 
root. Dtz* zi ;i ui de omgerjng van de Maasvlakte ui te delen ia risetende vogels die op 
open zee foeiageren, — adrogeh die aangevtzen zi|n op droogvallend* sliVplaren en duikeen-
den die op mosselen foexagcien zie figaui 2). Dooi SOVOM verzamelde aantallen en trends 
van doeisoorten zijn roei de gehele Voordelta weergegeven in abel 1. 

viseters 

Mtroenanuxlma 1t92-89t 

wadvogels 

leiroenemoilmi «M-1991: 

kuMduker 
k*nli» 
rlrerplenff 
tatbuf 
W i U . 1 

m 
1706 
KM 

I | dtAeendeo 

seboensimamum 1M7JIMÉ 

lopcxctend 1790 

M 

tow ram 

r i s u u i 2. Totctftiruit vogel! 'dotl-.ooiteo K U B ^ 300 cab. d« U m r l i k » /Zxoa P\OL JÖOIj 

I U M . 1 I « i W - ( : « , i ' » l . r u ( M « t l ü t a a i I 4 » m > 

http://um.1i
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Het betreffen alle vogehocrten ci« Ue: Natura 2GC0 gebied gebruiken als foerageer- «n rust
gebied. Vooi eie Voordelta zrp feta brcedvogelsoortes nagewezen De locatie waar de 
E.ON' centrale gepland h vilt buiten eet Natura 200O gebied en be:tai: uit een schaars be
groeide zandvlakte. Het gebied vervul: derhalve geen functie voor de doelsoorten van de 
Voordek*. 

Soort en groep 
(zie f iguur 2) 

Functie Start 
jaar 
trend 

Trend 
t o . v . 
startjaar 

Trend 
t.o.v. 
9 4 * 5 

Gemiddeld 
seizoen s 
gemiddelde 
99/00-03/04 

Gemiddeld 
seizoens 
maximum 
99/00-03/04 

Roodkeeldu*er V T~ 
FuulV f 1 *68** ? - 2S0 

KiafduiwrV i 1088/86 ++ ++ e 
Aa scholver V fs iM7/n 0 0 420 

L e t * aar W fs I087A8 ++ ++ 10 
Grai/«e Gans W fs 1666'S* 7 •j 7C 
BefoeendW fs 1087/88 - ? 36C 
Smient W fs 1*67/66 + • 360 
Krakeend W f 1067.'£-3 • • + 90 
Wintertaling W 1*67/6! *} • + 2'C 
P, M i l t W 1*37-66 ? •> 296 
Sloteend W 1*6766 • • + 60 
Toooereend D 1087/88 ? _ 80 
E c e r D 1*80/61 +•» i 2.50D 
Zwarte Zee-eend D 1*66 « 7 9 ? 6.70D 
ffriouike- D 1*66/6* » - 336 
Midoe ste Zaagbe* 0 1*87/6! - * 12C 
Scholekster W fs 1*6 7-66 ' 0 :?oo 
Kluut W fs 1087/88 . 0 |5fl 
Bcf l t tewevier W fs 1*57-'5-5. — 1 :o 
Züvt-'pleviec W fs 1087/88 - - : io 
Diieteenstra-ocpei W Is 1*67/63 • +* 3^ü 
B e t e Strandlcpe''.'.' fs 1*67/85 - ? e:o 
Rosse Grutto W fs iofTJH 9 ? 190 
Wu p VV fs 1667*6 • » *ï: 
Tureluur W fs 106743 - - 400 
Steen c c « W fs iO80/£C 0 0 '0 
Civnü ' * * . . . • . V< 7 f 
Tabel t Vexxiicome» ca tiend: m AeekMCMI 'vogelt; ie de Vocideita i '-OVON 8c CB: , 2005, 
Groep: V = t u f t e n ; W = -.r •-.--: rt\:. D « duikeenden. Functie: f = :':engtifucl i - ilapen. Tiend 
—t- = ïteike toename; - » m« . j« toenam*. 3 - stabiel; • = matige afnam*; - = -.tetke afname: : 

onaeku. 

U.t figuur 2 blijkt dat het aantal visetende vogels ter hoogte n a ce centrale Maasriact* grift-
bef laag is. De rnaxjmi van de periode 1952-1996 bedraden slechts 3 Rcodc-eelduikers en 3 
Knifduikers. Deae getallen morden ondersteund dooi ^-aiinemiügen vin vogelaars van de 
afgelopen iiren fbron: www.waarnemitu>nl|. Hieruit bi i l : dit e: slechts enkele Roodkeeldui-
i.ers ter plekke zijn waargenomen er; dat ce aantallen laag zim ten opzichte van b.jvoorbeeld 
de Biouversdim, vaar tot enkele 100-en Rjoodkeelduikei: kunnen overwinteren 
www.waaTn>n""B.nl en pers. obs. R. Oftereins;. De functie van de Voordelta voor visetende 

vogels is derhalve beperkt Ten zuiden van de Maasvlakte, op de TTestplaat, worden meer 
soorten en hogere aantallen v.-iargenomen. Het betieft hier rcornameli|k wadvogels en 
duikeenden. Deze ge lieden bevuiden zich op ten minste 4 km van de E.ON1 centrale. 

2 VOORNCSDUIM 

Dcelsociten voci het Voornes Duin zin Geoorde runt, Aalscholver en Lepelan broedvo-
gels) en de niet-broedvogels Grote Zilverreiger. Ueiae Zilverreiger (hoevel deze soort er 
tevens broedt; en Visarend. Van deze soorten broeden Lepelaar, Kleine Zilverreiger en Aal-
scholvei in het Qnaci. es'-utti (zie figuur i). Dit is gelegen op crrci IJ kilometer ten zuiden 
van de geplande energiecentrale De Geoorde fuut kan hier eveneens als broedvogel voor

in W U M : : : ' . • * * i ' 

http://www.waarnemitu%3enl%7c
http://www.waaTn%3en%22%22B.nl
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Loctu alsmede op het Breede Watei, op circz ? fcilometei van de ceutiale. De aantallen v u 
öezs broedvogeh 2im ce afgelopen jaien stibitl tot liet: dalend ge-a-eest (zie ubel 3). De 
Vhuuid foerageeit op doomefc op cis diuiuneren van fcet gebied Vaik gaat net hierbj; om 
sleet:: e:ü.ele exemplaren die ti|deJ.|i. ran he: gebied gebimi. malei: om op vis te jagen. 

Figuur 3. Eiced-ogt'.: en btoedrojtj iatal len in V-sent'- Duin Eron: tl'.K. 2001 

Soort Start 
jaar 
trend 

Trend 
Lo.v. 
• tavf im 

Trend 
vanaf 
1994 

Gemiddeld* 
79-83 

GemJdd-ld 
99-03 

Geocde Fuut 1061 C 7 4 

H
l 

Aalscnalver 1381 - 0 1.100 
Lepelaar 1981 + 0 110 
Tabel 2. Vooiiioinen en tiend: « n doelsoc.-ten irogels, in Vooiac i Duin inaai S O V C N & CBS. 
2005 . Tiend. + * • iteii-e toename. + m wK.gt toename; 0 • sta zit'., - « niaüje atnamt; — • tteckc 
afname, ? onseii*. 

l « H * W . H j , r , » . ' « l . :..,*.: H N . . . J . « — • . . . I l 
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3.2 AANWEZIGHEID HABITATTYPEN NATURA 2000 GEBIEDEN 

Voor in totaal 13 habitatrypen zijn de Natura 2000 gebieden Vooidelta en Voomes Duin 
van belang (zie ."2.2 en §2 3). De ligging eivan 12 weergegeven in figuin 4. In tabel 3 is 
weergegeven of de betreffende iiab:*.attypen in de nabijheid van de Maasvlakte en/of de 
geplande E ON centrale aanwezig zijn. 

Habitat» van bijlag» 1: Hm, prioritair: 

« « » . i | n h « 

m» MIIIUWI Mewm 
I S 

WwrtX — *a •. n» 

Figuui 4. HiiiTittrpcn in hel Lidei v in Natura 20CC Bi'ajj de UiasvUkte. Bion PMB. 2001 

.2 w u k E lAnu 
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Habltattype Natura 2000 gebied Aanwezig nabij Maas 
viakte/E.ON centrale? 

H111C 
pe-manert net zeewater van oernge diepte 
overstrcoxde zandbar.ier. 

Voordelta .3 op ca. 3CO -n van de 
centra e 

H1MP 
Bij e t droogvallende sJikne Wen en zarvapia-

Voordelta Oicntsiijzijnd: Wesipaat, 
ten westen var rel Qosl-
veoHM Meer. op ca 4 km 
vanaf de centrale 

H131D 
Een.aige pion(ers<eoetafle* van si«- er 
zandgebieden melZeetraa (Sanconnia K : 
er andere zoutmlrnende soorten 

Voordelta Dtcntsteijzijrid: randzone 
vvestp^aat. op ca 4 km 
vanar de centrale 

H132C 
senerren nel Wjno-at.egeiat* .Spaomcn 
rrarciTa») 

Voordelta D'cnlstcijzljna randzone 
rteslp a:. op ca 4 km 
vanaf o* centrale 

M1330 
At>an!*cne tcnorren met 
Meiaergrasvegetat* (GÖLCO-

Voordelta Dtcntsxijzl.inn. randzone 
•'jestp aai. op ca. 4 kn 
M n de certraie 

M212C 
Warde erde ouirer co de strano*a: me; 
M i n lAmnopr iaarerara: z.g. * i t e 0 t -
nen) 

voomet Dutr Dcntsxijzimo. randzone 
Voorree Coln op ca 6 kn 
af j-3- 3 van de oentraie. 

H213C vastgelegde «uetaunen met in j «vegetatie 
(gnjze dunner) 

Voomes Duin Dcntoxijzijnd: eertrale 
deel Voornes DL n, op ca. 
6 t-r attano «an oe cen-
t-aie 

H2I60 
ACantucne vastgelegde ontkatte ojhier. 

-,.-. j ' : - L :*-r:- D L r r e i : * r *ret Hr. « r n 

Soieveo er Kar/eed. -
nee 

Dienüi i japo preoeze 
"93,r>3 er beg-erzng 
Dirnen dit «4atu'a 2:0C 
gebied t cnoekend maar 
ge«cer, op :enT ritte 5 
« n afstand van centrale 

H2I6C 
Wiren met Duindosm ihppopna* rhamrwi-
aes) p'JtrdoopiKTjatti 

Voomei DJr C'cnfcxijzi. ia. randzone 
Voomet Duin. op ca 5.5 
I T af&tana van de centra-
ie 

H217C Colrer net K r tp * ig fSaltx repen» sec 
aroertea) fKaip*igstn. weien) 

VOCmesCjIr Dicntsxijzi;nd zee-be-
pet ten r'na:>ae kmaMI 
aanwezg binnen Voomet 
Duin op ca E »m afstanc 
»an de centrale 

H2T3C 
Beboste ojiner van net Auankcre. cent-
nemaieen brreaie oet^ed (MMSMMnj 

Voc-? i c j l r D'cntexijzynd: vcomet 
DJn op ca. ï.5«Ti .anoe 
centrale 

H219C vocntgeojir.aiieien 
Voomei M n DMMMMMt Voomee 

Cuin op ca 6 im van oe 
centrale 

H641C Grataiden net HHMI op kavwjoenoe 
netooen 

Voomei DulP : cnteteijzl.nd Voomei 
Cuki.opca6 kmvM oe 
centrale. n matige vorr 
aanwezg i e : ' t dmg 
worot niet nageetreefd 

Tabel 3. Aanwezigheid var de hatitarrypen v»c Natura 2003 eeb:edec ie de nabijheid van Maa» 
vlakre (bronnen: wwnw.imn/nv nl.-narmirH*rge\in[. en PMR. 2001) 

Er :I n Vijf tvpen die dicht bij de Maasvlakte voorkomen :H11.C, Hl 140. H13.C. H1320 en 
H1330, Hierna bevindt het rvpe Hl l iC zich het dichtst bi; de f^pUade E.ON ceatiaJe. De 
overige vier berinden zich op tea minste 4 hm tras de centrale De c"~enge riahrtattypea bo-
men cp een aft tui i ran miasteas 5 km van de geplande centrale ea 2 hm van de Maasvlakte 
roor. 

t m i t o x W ) . - - >- , » r m n x t i i v o >3 
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3.3 AANWEZIGHEID SOORTEN NATURA 2000 GEBIEDEN 

Voor 5 soorten zi,n de Natura 2000 gebieden Voordelta en Voomes Duin van belan» (zje 
$2.2 e^ J2.3). Het voorkomen van deze scsiten in de nabijheid van ce Maasvlakte en de 
betekenis van de omgeving van de Maasvlakte voor deze sooiten weidt onderstaand bespro
ken 

Gewone zeehond 

De Gewone zeehond komt in alle gematigde wateren voor in net noordelijk halfrond. Het is 
een van de wijdst verspreid voorkomende zeehonden De Nederlandse dieren maken deel uit 
van de Zuidwest-Nederlandse populatie Het verspreidingsgebied van deze populatie bevindt 
z..-b tussen Esbierg {Denmarken; en Den Helder. In 20O3 is aan de hand van tellingen de 
populatie Gewone zeehonden in het Deltagebied ge:chat op ongeveer MO dieren. 
Gewone zeehonden blijven doorgaans dicht 'o., de kust, ook al kunnen ze tot 100 km de zee 
op nekken om te focrageren. Een enkele keer worden ze aangetroffen bij riviermondingen 
en l>uiue:-.--,attieu. De dieien rusten bij eb meestal op zandplaten, die bij vloed onder water 
lopen. In de zemer weiden op de zandplaten de jongen geboren. 

In figuur 5 2.1a de zeehoudeniigplaatsen ten zuiden van de Maasvlakte aangegeven. Deze 
bevinden zich allemaal cp ruime afstand van de geplande E ON" centrale De dichtstbijzijnd* 
ligplaatsen zijn de zandplaten ten zuiden van de Shiftei, deze bevinden ZKh cp ongeveer : 
kin vanaf de E ON" centrale. 

Gewone zeehond 

rwtptMtMn 

Figuiu S. Ligplut ies O n - . w zeehondnibi; de alurrlakrc Bron TIZ&. ZXl 

De soort is erg gevoelig voor watervervuiling en verstoring door mensen In de jaren "0 en 
S0 wat het aantal Gewone zeek:neen sterk gedaaic, ondermeer dooi de vetvuung. verande
ring van hun habitat (lustverstoring en de jacht Het laatste decenmum neemt het aantal 

:* «• u i . 1 > 
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v**i sterk toe D« bescherming tegen verstoring, h«t ontbreken van de jacht en de verbete
ring van de waterkwaliteit spelen een essentiële tol in dit herstel 

Grijze zeehond 

De Griize zeehond komt rooi langs de oostelijke en westelijke kusten ra:: de Atlantische 
oceaan Ei worden drie populaties onderscheiden: één aan de Canadese kust, één in het oos
telijke deel van de Atlantische Oceaan en een kleine in de noordelijke Oostzee. Oe Oost-
Adanusche populatie, waartoe ook de N'edeilandse dieien behoren, komt voor van IJsland. 
de Blitse eilanden en de Witte zee m het noorden tot Bretagne in het zuiden In de Wadden
zee komen relatief kleine kolonies voor. In 2005 bedroeg de Nederlandse Waddenpopulatie 
ruim 1500 dieren. Ze verblip-en vooral op hoge zandplaten in het westen van de Waddenzee. 
zoals op de Richel ten oosten van Vlielandi. de Engelse Hoek 'ten tresten van Terschelling1 

en op de Razende Bol 'ten zuiden van Texel;. De soort werd slechts sporadisch in het Delta
gebied gesignaleerd, maar naar schatting komen er tegenwoordig zo'n 200 exemplaren voor 
Recentelijk is ook de eerste voortplanting geconstateerd 

Kaai verwachting maakt de Grijze zeehond gebruik van dezelfde ligplaatsen als de Gewone 
zeehond 'zie figuur 5;. 

De Griize zeehond wordt het meest bedreigd dooi watervervuiling (vooral een probleem in 
de Oostzee) en verstoring. In sommige gebieden wordt ze nog steeds bejaagd om schade aan 
visnetten te voorkomen of vanwege de concurrentie met de beroepsvissexii. Ook komen 
Griize zeehonden soms in visnetten terecht. De Grijze zeehond is in tegenstelling tot de 
Gewone zeehond nauwelijks vatbaar voor het Fhocme distemper virus (PDVi Ze kunnen 
wel drager van het virus z.in en hierdoor birvoorbeeld gewone zeehonden besmetten :websi-
tt Min. van LNV, 2007). 

Fint 

Over het voorkomen van de Pmt in de Vcoidclta is n . | weinig bekend Tot de laren 1930 
was de Tint m Nederland algemeen, vooral in de benedenrivieren, maar na het uitsterven van 
de Elft werd de Tint intensief bevist, zodat de aantallen in snel tempo afnamen. In het top
jaar 1938 werden meer dan één miljoen finten gevangen; omstreeks 1950 ging het nog 
slechts om tienduizenden Nadat in 1970 het Haringvliet werd afgesloten, was het afgelopen 
met de Tint als paaiende vissoort in de Nederlandse rivieren Vanaf de iaren 1990 hikt het 
aantal Finten langs de Nederlandse kust en in de benedenrivieren weer toe te nemen. De 
soort heeft in onze wateren echter nog geen nieuwe stabiele populatie kunnen vormen. Wei 
zijn er afgelopen jaren vooi he: eerst sinds vele jaren weer longe Tinten in ons land gesigna
leerd. langs een natuurvriendelijk* oever van het Noordzeekanaal, nadat de zee sluizen in 
1995 passeerbaai waren gemaakt vooi vissen. Ook de Biesbosch is een potentiële paaiplaats 
voor Tinten: hetgeen wordt bevestigt door het voorkomen van jonge Tinten 'mededeling F 
Borgerding. 200T). Finten worden ook in het Eems-Dollard estuarium en in de Westerschel-
de aangetroffen iMin. van LNV, 200'; Geschat wordt dat de populatie ui het gebied ter 
hoogte van de Maasvlakte uit circa 40.000 exemplaren bestaat fFMR, 20011. Het zwaartepunt 
van het leefgebied van deze soort lijkt zuideh|k van de Maasvlakte te liggen, ter hoogte van 
de Haringvlietsluizen, de Brouwersdam en de monding van de Oosterschelde ;zie mede fi
guur 6j. 

l'MMTrfi W*«4<4(t K*»**)» t«tM'{n»( B C * l - . n » * M i * i . t » 
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Fint 

B bdangrijkste le«1gebl«d 

AJB11 tlti> 

MlM O M 

r i f u t u A. Ltf :;t :.rd Fin: n u » dr Uitsrviktc. Bron PUIL. 2001 

Om een sub.ele populatie v u de F -at terug te knigen in de Nederlandse wateren dient de 
kwaliteit en de bereikbaarheid vanhet oorspronkelijkepaarhaoitat, het 2oetwat*rgetiidenge-
bied, verbeterd te worden. Ei ZJUI plannen om de Haiingrlietsluizen gedeelteli* te cpenen. 
een maatregel dje de soon een betere toegang zal verschaffen tot het benedenrivierengebied 
en waardes: tegeli|kern|d de werking van de getijden O W wat vergroot wordt. De paaiujd 
van de Fint is de periode apul-mei iMjaisterie van LMV, 20C7\ Voorafgaand hieraan vindt 
de treï, naar de paaigebieden plaats. 
Ui: vangsten gedaan ia 2000 blii'tt dat de Fmt ook van de Nieuwe Waterweg gebruik maakt. 
Zij het in i**i lage aantallen ;Lanteis et al., 20CO). In de binnenhavens van Rotterdam werden 
in het IL ai. in totaal 15 finten aangetroffen Dit is echter C,0~° c van het totaal aan gevange:: 
vis, zodat gesteld kan worden dat hier geen sprake is va:: een belangrijke trekroute of ver
blijfplaats Ondanks de kwaliteit van water en bodem in het havengebied wordt een zeer 
beperkt ceel van Fintenpopulaüe in de Noordzee bL:kbaar aangetrokken dooi de open zoet-
zout verbinc-ng ai de Nieuwe Waterweg. Bi risbemonstering van de Europahzven werd 
dezt soort naet aangetroffen ;1,*FM,V 2COS en verwijzingen hierin) Welke aantallen van de 
Fin: voorkomen in he: Breckwater is niet bekend, maar gezien bovenstaande gaat het waar-
tchi]nli|k om lage aantallen 

Erft 

Van de Elft wordt verondersteld da: deze uitgestorven »s in Nederland De Voordelta b voor 
deze soort vooral van potentieel belang. De soort heeft net ais de Fint en de R_~.erpai zoete 
paaiplaatsen nocig. Voor deze soort is vooral de realisatie van verbindingen me: zoete paai-
plaatsen ;o a Haringvliet) van groot belang Het belang van de Nooidzee t « hoog» van de 
Maasvlakte en de Nieuwe Waterweg voor de Elft is te verwaarlozen 

r hm s*r*. **<VM» m 
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Zeeprik 

De Zeeprik was vroeger een algemene verschoning in de Zuid-Hollandse en Zeeuw-e wate-
reu Deze soorten nam : texi. in aantal afmaai sinds !9S0 kan er weer ran een duideli|ke toe
name worden ge:pioken :Hartgers et al, 2001 en verwijzingen hierin). 
Uit vang! ten gedaan in 2000 blijkt dat de Zeepnk niet van de Nieuwe Waterweg gebruik 
maakt (Lanters et al., 2000;. Bi visbemonstering van de Euiopahaven trexd deze soort eren-
een-: met aangetroffen KEMA, 2006 en verwijzingen hierin:. De aantallen Zeeprik in de 
directe omgeving van de Maasvlakte zijn waarschijnlijk verwaarloosbaar. 

Rivierprik 

Zou-el Zeepnk als Rmerprik waren vroeger algemene verschiiningen in de Zuid-Hollandse 
en Zeeuwse wateren Ook deze soorten namen sterk m aantal af maar sinds 19S0 kan er weer 
van een duideliike toename worden gesproken (Hangers et al, 2001 en verwijzingen hierini. 
Uit vangsten gedaan in 2000 bliikt dat de Rinerpnk ook van de Nieuwe Waterweg gebruik 
maakt, ;. het m zeer lage aantallen iLanters et al. 2000;. In de binnenhavens van Rotterdam 
werden in het najaar m totaal 4 Ririerpiikken aangetroffen. Dit is echter 0,02? 't van bet totaal 
aan gevangen vis, zodat gesteld kan worden dat hier geen sprake is van een belangnike trek-
route of verbli|fplaats B: visbemonstering van de Europahaven werd deze soort eveneens 
aangetroffen, hoewel exacte aantallen ontbreken KEMA, 2006 en verwijzingen hierin i. Wel
ke aantallen van de Rivierprik voorkomen m bet Breekwater is niet bekend, maar gezien 
bovenstaande gaat het waarschijnlijk om lage aantallen. 

Nauwe korfslak 

Het verspreidingsgebied van de Nauwe korfslak is grotendeel: beperkt tot Europa In vniwel 
alle landen waar het voorkomen is onderzocht is de soort zeldzaam en- of bedreigd 
In Nederland komt de soort vooral vooi in de duinen van Zeeland. Zuid-Holland en het 
zuiden van Noord-Holland (De Bruvne, 2002: In sommige delen van deze duingebieden is 
de soort niet zeldzaam In het binnenland moet de sooit als zeer zeldzaam worden be
schouwd De kermis van de verspreiding vertoont nog behoorlijke lacunes en het is zeker 
niet ondenkbaar dat de Nauwe korfslak nog 'opduikt' op nieuwe plekken in de duinen en ook 
in geschikte biotopen langs de grote rivieren Ten opzichte van de ons omliggende landen is 
de Nauwe korfslak in Nederland relatief algemeen. 

De Nauwe korfslak is een soort van open, vochtige en kalkrijke biotopen, die soms tijdelijk, 
maar nooit permanent, uitdrogen. Bu onderzoek ui Zuid-HoDand bleek dat de soort soms 
beperkt is in ziin verspreiding tot overgangszones, tus sen vochtig en drassig terrein, van 
slechts één of enkele meters |De Bruvne, 2002:. 
Bedreigingen voor het voortbestaan van populaues van de Nauwe korfslak zxm habitatver
nietiging en verdroging De meeste populaties in de duinen vallen in beschermd natuurgebied 
en zijn daardoor relatief veilig. Wel kan de soort te lijden hebben onder grootschalige im.it-
iegelen voor natuurontwikkeling en onder te snelle veranderingen in de waterhuishouding. 
De soort komt in Voornes Duin verspreid voor ;Min van LNV, 200"i 

Noordse woelmuis 

De Noordse woelmuis is in ons land een echte moerasbewoner en leeft hier in rietlanden, in 
oeverlanden van meren, langs beken en rivieren, en ui drassige, extensief gebruikte hooi- en 
weilanden Ze mijdt door struiken en bomen gedomineerde begroeiingen In principe zou op 
veel plaatsen aan deze biotoopeisen voldaan kunnen worden, maar de soort staat toch sterk 
onder druk. De meest waarschifnliike oorzaak hiervan is dat zij gevoelig is voor concurrentie 
met andere Alïrrom-soorten. Waar het areaal overlapt met dat van de Veldmuis, wordt de 
Noordse woelmuis met in de graslanden aangetroffen, waar de Aardmuis voorkomt, ver
dringt deze de Noordse woelmuis uit de relatief drogere ruigten en de wat hoger gelegen 
rietlanden De Noordse woelmuis li|kt zich dan alleen te kunnen handhaven op plaatsen met 
hoge waterstanden in de winter, op plaatsen die onder invloed staan van geujdemrerking en 

http://im.it


-27- 50662145-Consulting 07-1067 

op plaatsen met een maairegime waarbij overjarig riet blijft staan. Cok weet ze vooralsnog 
goed te overleven in een aantal geïsoleerde gebieden, zoals de elanden Texel en Tiengerue-
ten, waai geen concurrenten voorkomen. De verspreiding in Nederland is momenteel be
perkt tot een vi ftaj geiiecen waar n--:: of meer van elkaar gesche.den metapopulaties voor
komen: Texel, de laagreengebiedea in Noord-Holland (boren het Noordzeekanaal. de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse delta, he: friese Merengebied (inclusief de Triese IJsselmeer-
k-.is:';, en bet Hollandse en Utrechtse laagveengebied. 
De Noordse woelmuis kemt in lage aantallen voor op de Kwade Hoek en in Vcoxces Duin 
Vanwege de voorkeur van deze soort voor ruigere vegetaties binnen duinvalleien, wordt 
Voornes Duin niet als heel belangrijk voer deze soort ingeschit (Min. van LNV, 200?;. Mo
gelijk gebruikt de soort ook de (zich uitbreidende; schorren van de Voordelta als leefgebied. 

Noordse Wxi muis 

11» awgumn r*—n *m 

voortoman •> S x 3 km tok 

^ = ^ 
vooffcomen t\ bejtoerseenhtjd 

Ucmka oécommuê itp — f c | É ir ' » 

r i g u u i 7. V o o r i o j n t n Noords» T M J U L : nabij de Maasvlakte. Bron: FXOL, 2001 

Groenknolorchis 

De Groenknolorchrs is gebo:-.den aan zonruje tot licht beschaduwde, onbemeste grond, die 
onder inviced staat van basenri|k grondwater. Het meest wortit ze aangetroffen in trilvenen 
en duinvalleien. In duinvalleien bestaat de grond uit min of meer humeus, kalkhoudend zand 
Incidenteel (tideus stormvloeden; kunnen de standplaatsen DMt zout water overspoeld ra
ken. 's Winters staan de groeiplaatsen vaak ondiep onder water. Tot aan het midden van de 
vorige eesr" cmvatte het verspre.dingsgebied in Nederland vn|Tel alle duingebieden als ook 
een groot aantal plu:-.en in het binnenland, zowel in veengebieden als m Pleistocene beekda
len Tegenwoordig komt deze orchidee in ons land nog het meest voor in de duinen van de 
Waddeneilanden (vooral op Texel, Schierrnonrukoc* en Terschelling', Voorne en Schouwen. 
in de Grerelngen, op de Hoofdplaat in Zeeuv's-Vbanderen. in het grensgebied van Holland 
en Utrecht, en in N'oordwest-Overi ssel Uit ce pleistooene zandgebieden is de soort geheel 
verr.-rer.ee Ondanks de sterke achteruitgang gedurende de 20e eeuw (van 100 naar 46 uur-
hokken'', zim in Nederland, in verhouding tot de ons omringende lanr.cn, toch nog veel po
pulaties aanwezig. In Voomes Duin bevindt ziek een van de grootste landeLike populaties 
(Mm van LNV, 200";. 

De achteruitgang van de Groenknolorchis ui ons land is in hoofdzaak toe te schrijven aan 
ontwatering en ontginning, maar ook zi|n veel groeiplaatsen verdwenen als gevolg van spon
tane successie. In de duinen heeft waterwinning een zware tel geëist. Om de populaties te 
behouden dient het beheer zich te richten op de waterhuishouding (toevoer van basendjk 
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kc-elrrateii en meet het dichtgrc«j«i van de standplaatsen met hc»ei opschietende moeras-
planten es (CTe.j sQi.uie:: woeden tegengegaan. 

Fijui.ii S. VOOCXOUICD GiccnLooLcic2i.s m b . de a i i a i r i u . t e Bion tt£K, 2C0J 
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Samenvatting 

In tabel 4 zi|ii bovenstaande gege-.-er.< ovei de verspre.üng v u de soorten en de betekenis 
vin de omgeving vin de Maasvlakte rooc deze soorten samengevat 

Soort Natura 2000 B*bled Aanwezig In/ nabij MMivlafctl 

A1014 Nauwe kortiai Vocrnet 3 Jh 

veTpreioTg: t:mt verspreid voo- In 
Vearnes Dun. Oukien Goeree vo-n'. een 
van de De-angnjuie leefgebieden voor 
É M M O l l 

A IO» Zeepn '.o: 'Ita 

verspreiding niet goed Delend De Voor
de".- is verrroedei.ii •en verbi|rpiaate 
van groot belang, 'vooral verttrvdinger 
mei zoete paa p aalten i : a. rlartrgvl*!) 
.ar groot teiang De soort i t aangetre'-
•eo in de Europanavtn 

A1099 RMMpa wnirtm 

veopruong met OOM bei*-a De Voor-
d e u i t verrroedei|ii een verb "-jiaats 
van gerrjddea belang, heet nét aic 
zeepni zoete paaipiaaoen nodig ver-
B in b„ ter paa cio n kustwaieren en 
riviermonden. Ce t o d k aangetrofer ir 
de Europanarer 

AMC2 E l VooroeRa 

waartcnijniiji ultgeKorven In Neoerard 
Voordttta vooral vai pctertieel beur 3 
"-•«en nel ais Zee;m zoele taaolaatter 
nodig. Voora ^erbndngen met zoeie 
paaipdatsen 1.0 a Hartngviieti var groot 
bearg 

A11D3 rut voonMti 

weinig gegevens over ver*p*eairg. De 
Vooroefta it vermaedei.» eer verbi'*-
piaats ,3 i g-co: bc ang. Set als oe Zee 
pril voor '/oortpiarürg atnanttljk van 
• -(wei zoettrat Mater. Vooral verbnair-
gefl met zoete paaipastsen (o a Harmg-
viet) van groet belarg. De toon K b 
morttenemmg me; aan j e t eren n ai 
EuToparavtn 

A l 106 Z&r vocroeita 

waarscniiniiji uNget^-ven in Nederland 
Voordelta ••eoral van poteriieel bearg. 
Heeft nel all Zeef ru zoete paacaatser 
noaig. Voora.' cerbnonger. met zoele 
paaic aatHo ica ftanngviieti var grcot 
bearg 

A1340 NoorcsewoeTiuit voerrei Duin 

KOT: r lage aartaien voor op de Kwade 
-oe i en ir voomes suin ncgei j i ook 
op de senerrer van de Voorder.a. Het 
beangruste kee'get<ed lic op ca 6 im 
afstand var de ceriraie ircoeiiji eenser 
op 4 lm. 

AtSM Gr|ze zee": - o Vo:ro»lta 
C'cntt::ijzi)nde i g : .aatier zijn de zand
platen h de Vbcroelta, op ca. 5,5 Lm 
arsüTO van de centrale 

A136S zeenene Vooroeita 
Sicfttetsijzijnde igciaatsen ajn de zand
platen h de VccroelB. op ca. 5.5 km 
afWanc van oe centrae 

A19C3 Groen* r.:io'cnli voerrei 3Jln 
'r Voorrei DLin btvinat z-sn een van oe 
grootste landelijke po; Jötet De toe t 
kent «•aor ki kaKrijte a_iva -*ien 

Tabel 4. Aanwezigheid van de soorten vit Katars 20C2 gebieden in d< nabijheid \-tn de M111-
vhkte (bronnen: W-M-W mm/m niMimnwipHiif KEMA, 2C06" «n PUK, 2001;. 
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4 EFFECTEN E.ON CENTRALE OP VOGELS, HABITATTY-
PEN EN SOORTEN 

IE h«t MER worden de verwachte fvsieke effecten v u de E ON centrale in beeld gebracht 
Het gut om emissies uu r lucht (NO,, SO;. CO; zware metalen eii fijn stof;, koehvatenn-
name en -lozing, afrahvaterlozing, licht en geluid (KEMA, 2006;. Voor de instandhoudings-
doelstellingen ran het Naruia 2000 gebied Vooidelta wordt specifieke aandacht besteed voor 
mogeli|ke effecten van de bouwfase In dit hoofdstuk worden de verwachte effecten ran de 
centrale op de mstandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000 gebieden Voordelta en 
Vooine- Dtun en de kwetsbare vegetaties van Duinen Goeree besproken en beoordeeld 
Hierbi wordt ondencheid gemaakt tussen de mstandhoudingsdoelstellingen per doelsoort en 
de kemopgaren die van toepassing zijn voor beide gebieden. Tevens wordt onderscheid 
gemaakt tussen de fase van aanleg vin de centrale en de latere fase van de in gebruik zijnde 
centrale 

4.1 EFFECTEN OP VOGELS EN TOETSING NATUURBESCHERAMNGSWET 

4.1.1 AAML£GE.ONC£NTIUU 

Volgens de meest recente planning zal de bouw van de E ON centrale ongeveei drie iaat in 
beslag nemen (KEMA, 200(3;. De bouw van de centrale zal gepaard gaat met een toename 
van geluid, licht, trillingen (heien en verstoring door mensen Het geheel speelt zich op circa 
4 km van het Natura 2000 gebied Voordelta af Hierdoor zullen met name de storingsfacto-
ren licht en verstoring door mensen als gevolg van de bouw van de centrale geen effecten op 
dit gebied hebben. Enkele zandbanken zijn dichter bi het plangebied gelegen en berinder. 
zich op circa 300 meter afstand 

Uit inschattingen van heiwerkzaamheden in de Eemshaven ;Burc Bakker, 2006; bliikt dat het 
geluid ran het heien nabi| open water tot kilometers vanaf de bron hoorbaar zal zijn. Gezien 
de afstand van de E.ON centrale tot de Voordelta en het bestaande intensieve gebruik ran 
dit gebied als industrieterrein zal een groot deel ran dit geluid wegvallen tegen he: bestaande 
achtergrondgeluid. 
Het koelwater zal in een binuendiikse spuinjrei op het E.ON terrein worden geloeid, waar
na het rtuddel: vier duikers naar het Breekwater wordt geleid Hiervoor ziin geen ingrepen in 
of bij het Breekwater noodzakelijk en blijven effecten als geluid trilling en verstoring door 
mensen achterwege. Het Breekwater bestaat uit een door een blokkendam begrensd deel van 
de Noordzee en valt buiten het Natura 2000 gebied Voordelta. In geval van een tweede 
Maasvlakte zal het koelwater in een binnenhaven worden geloosd (zie biilage D van het 
MER; 

Ruimtebeslag 

Het ruimtebeslag van de centrale betreft de feitelijke inrichting van een zandig en schaars 
begroeid terrein op de Maasvlakte. Dit terrein valt niet binnen de begrenzing van een Natura 
2000 gebied Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied (Voordelta;, bevindt zich op circa 300 
zandplateni m van de geplande centrale Voor het koelwateruitlaatwerk van de centrale zi|ii 

geen aanvullende ingrepen noodzakelijk (zie boren. 

Rustverstoring 

Er zi|n geen gegevens bekend over gevoeligheid van vogels rooi ïndusuiegeluid Wel is be
kend dat rogels minder verstoord worden door een continu voortdurend geluidsniveau dan 
dooi plotseling optredende geluidsbronnen. Tijdens de heiwerkzaamheden ten behoeve van 
de centrale zal vooral sprake zijn van een continu geluidsniveau, indien dit heien gedurende 
de dag continu plaatsvindt Gezien de afstand van de E ON centrale tot de Voordelta en het 
bestaande intensieve gebruik van dit gebied als industrieterrein zal een groot deel van dit 
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geluid wegvallen tegen het bestainde achtergiondgeluid Tea hoogste zullen rogels aanvan-
keliik verstoord worden door het heien, m u i vervolgens een zekeie nute vin gewenning 
vertonen. wanneer het heien voortduurt Bekend is dit ook zeer veistoringsgevoeuge vogels 
op militaire oefenterreinen leefgebieden heel dicht bij schietbanen gebiuiken iBuio Bakker 
2006b: Er zal uiden- de bouwfase ni btagstt spiake zi|n vin een tiideliik veilies i in kwaliteit 
van t'oeiageeigebied rooi visetende vogels m de nabilheid van de Maasvlakte i zie iig-.au 21, 
en tnogeluk zullen vogel; deze gebieden ti|delijk geheel miiden Hierbn gaat het echtei om 
lage aantallen 

Toetsing aan de Natuurbeschermingswet 

De bouw van de eenalle zal als gevolg van de afstand van de centrale tot het Natura 2000 
gebied Voordelta en de beperkte waarde die dit deel van de Voordelta voor visetende soor
ten als Roodkeelduiker en Kuifduikei heeft, geen (Significante: negatieve effecten hebben op 
de instandkoudingidoelen van deze soorten Ten hoogste zal ei een beperkt. ti>deli|k, en 
derhalve aanvairbau negatief effect optreden De aantallen in dit deel van de Noordzee zim 
relatief laag en alternatieve foerageergebieden zim luim voorhanden Na uitvoering van 
werkzaamheden zullen deze vogels teiugkeren naar het gebied 

4.1.2 LATER GEBRUIK E.ON CENTRALE 

Lkht 

De E ON cenuale zal deel uit gaan miken vin momenteel reeds bestaande en 's nachts vti-
lichte activiteiten op het Maasvlakteterrein Vanwege de afstand van de centrale tot het Natu-
ia 200C gebied Voordelta zal deze verlichting geen effecten hebben op foeragerende vogels 
in de Voordelta 

Koeiwatennname en -lozing 

Het innemen en lozen van koetwitei zal geen significant negatieve effecten op vogels heb
ben Zowel inname als lozing zal buiten het Natura 200C gebied Vooidelta plaatsvinden 
Uitgaande van waarnemingen gedaan bij de uitlaat van de Eems centrale op het Eemskaven-
terrein kan gesteld worden dat met name in de aekoid de uitlaat een waardevol foerageerge-
aiec voor kleine meeuwen en sterns vormt, die nabi de uitlaat soms massaal op vis foerage-
len Vogels die bi| de inlaat foeiageien lopen geen kans hier naar binnen gezogen te worden 
de uizuigsnelheid vooi het ïnliatwerk is te laag om de vogels naai binnen te trekken 
Temperaraurmeungen in het breekwater en in de Nooidzee buiten de blokkeadam hebben 
aingetoond dat de beïnvloeding van de koelwaterlozing verwaarloosbaar is gezien de kleine 
oppervlakte van de warmwaterphum en het dvaamische kiriktei van het gebied Voort; 
woidt de bodem vin de Nooidzee niet opgewarmd, waardoor het aquatische milieu bo
demorganismen met wordt beïnvloed, aangezien de grootste afkoeling plaatsvindt in het 
Bieekwitei KEMA 2006 Er ziin hierdoor ook geen effecten op de macrobenthische fauna 
boderndieren . andere fauna en plankton. In geval er een tweede Maasvlakte gerealiseeid 

wordt zal het uitlaatwerk in een binnenhaven gerealiseerd worden op grote afstand van de 
Noordzee 

Emissies naar lucht 

Over de gevoeligheid van vogels voor de uitstoot van NO,. CO ;. SO; en firn stof m de di
recte omgeving van energiecentrales ziin geen gegeven: bekend De immissiegegevens van 
NO,, SOj en firn stof worden gepresenteerd in het MER 2006 zie ook tabel 5 Hieruit 
blnkt dat de toenames vin de ïmmissies van NC, SO: fi.n stof en zware metalen ruim bin
nen grens- en MTR-waarden huiven De hoogste concentraties zullen op het Maasvlakteter-
rein zelf plaatsvinden Gezien het bufferend vermogen van zeewater. en het geringe oppei-
vlakte ten opzichte van de gehele Voordelta, is niet te verwachten dat dit significante effecten 
zal hebben op de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen vooi de vogels 

: : • . . • * • . EJJ.TMI* 

http://iig-.au
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40 
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0.026 
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036" 

HO o cm nb 0.024 oen? 

y* 0.062" o.os 2.7 10" 3,710" 

C ^ , 1300 4,6 10" 7.1 10" 

Ca 000036 nb 6 8 10 ' 6 6 1 0 ' 

zware metalen 

0 002 nb (0,0» 7 610'" 
36 10* 

12810* 

zware metalen 0.06 nb 

7 610'" 
36 10* 6 210* 

1 pargemtctie*ac concentratie in Panmond m 2005 was 0062 PtVm' (DCMR 2006} 

2 buten het terrein it de concentratie 0 08 ug/m' 
3 mamma op circa 2,8 hm ten ooslnoorbooöen van dB bron 

Tabel 5 LTaxunalc b. dngr ran eentiaje i lauriakxe roo i de huidige co dr roekomtbge 

utu ibt iiigeni^ddtld eonceatratie: ia ug ni3 Bi on HEF-E ON' centrale KEMA. 2066 

Emiss»« naar water 

Ei zullen wel stoffen in het water worden geloosd, mair het gaat hierbii om zeer lage hoe-
reelheden Uit het MER bL|fct bovendien dit een zodanige zuivering van het afvalwatei gere
aliseerd zal worden. dit vooi alle besuaddelen geldt, dit wordt voldian n a de limierwiirdeu 
roor nieuwe lozingen Ei ziin din ook geen significante effecten op realisatie r in de ui-
"imdhoudiugsdoeh tellingen rooi de vogels te verwachten 
Chlorering r in zeewatei dat als koelwater wordt gebruikt is een ran de meest toegepaste 
leuugmgstechnieken vooi vat betreft aangioeibesai|ding ran koelwaterkanalen. Bi: chlore
ring ontstaan echter ook chlorexingsbjjpioducten CBP's Het RIZA geeft aan dat het groot
ste deel bestaat uit biomoform Bromoform voidt ook in lelaaef grote hoeveelheden door 
de natuai zelf gerormd. Onderzoek heeft aangetoond dat ei grote verschillen voorkomen 
tiidens het seizoen en dat ei geen acute toxische effecten ZJUI aangetoond van de gevormde 
CBP's in de omgeving van de centiales langs de Euiopese kustkui KEMA. 2006 . Samenvat
tend km worden gesteld dat bromoform het belangriikste CBP is maar dat de natuurlijk pro
ductie de antropogene producoe overtreft Voor de situaue in de N'oordzee en de Yangtze-
haven kan woiden geconcludeeid dit er geen acute korteteimiin- en geen chronische lange-
termiiueffecten worden verwacht, als de chlorexing van het koelwater tenminste volgens de 
laitste inzichten wordt uitgevoerd 

Geluid 

Uit het MES. 2006 bulkt dit er n i ingebruikname van de centrale een zeer beperkte toena
me zal zi|n van het geluidsniveau De vergunde geluidsniveaus op de noordwestpunt van het 
E.ON terrein izte figuur 1 ziin 51 dB A overdag, 50 dB A avond en 49 dB A irucht. 
Op een punt circa een kilometer ten zuiden van het E ON" terrein zim de waarden resp. 46 
45 en 44 dB A abel 5 5 2 uit KEMA 2006 De geluidsbelasting aan de land van de Voor
delta tei hoogte van de centrale zal naar verwachting tussen de waarden van beide punten in 
liggen Uit een onderzoek van de Wetenschapswinkel Natuurkunde van de RUG bliikt dat 
het achtergrondgeluidsniveau op zee erg afhankelijk is vm weersomstandigheden en din 
vooral van de windsnelheid. BJ een matige of krachtige zee- wind is het achteigiondnrveau 
lanmerkeuik hogei dan bii zwakke wmd Matige wmd houdt in dat de windsnelhod groter is 
dan 3,4 m s Bu een dergeliike windsnelheid is het achter-grondniveau hoger dan 40 dB Ai 
bi| hogere windsnelheden veel hogei zeker tot 60 dB A Alleen bij windstil weer zal het 
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achtergrondniveau tussen 20 en 30 dBiA; liggen. Dit zal gezien de aard n u het gebied weinig 
voorkomen. Vooi stütegebieden gekit in Nederland een geluidsnoiru ran 40 4B(A) volgens 
het Nationaal Milieubeleidsplan 3 ;Consnlmi|, 2006) Op basis van deze gegeven- kan gecon-
ctudeeid worden dat de E.ON' centrale gemiddeld met zal leiden tot een reierante toename 
van geluid ten opzichte van het achtergrondruveau 

Er zi|n geen gegevens bekend over gevoeligheid van vogels voor ïndustriegeluid Wel is be
kend dat vogels minder verstoord worden door een continu voortdurend geluidsniveau dan 
dooi plotseling optredende geluidsbronnen Bi| de E ON' centrale zal bii later gebruik vooral 
sprake zi|n van een continu geluidsniveau, en dit zal niet structureel leiden tot een relevante 
toename van het geluid in de omgeving 

Verkeer en vaarbewegingen 

Het latere gebruik zal leiden tot een toename van vaarbewegingen op de Voordelta Het gaat 
hierbii om circa 606 vaarbewegingen per jaar KEMA, 20061 Deze vaarberregmgen zullen 
niet van invloed ziiu op vogels die voor de centrale op de Voordelta verblipren en. of foera-
geren en gemakkeli|k om de boten heen kunnen vliegen. 

4.1.3 TOETSING NATUORBCSCHERNINGS WET 

Zowel de aanleg als het latere gebruik van de E.ON' centrale zal geen significant negatieve 
invloed hebben op de instaudhoudingsdoelstellingen vooi de afzonderliike doelsoorten (vo
gels i van de Voordelta 

4.2 EFFECTEN OP HABITATTYPEN EN TOETSING NATUURBESCHERMINGSWET 

In ^3 2 is beschreven welke habiurrvpen in de buurt van de Maasvlakte aanwezig zijn :zie 
ook figuur 4 De diehtstoi|Zi|ude habitattvpen ziin alle buitendrikse gelegen Het dichtstbi|-
ziinde habitattvpe ij het tvpe van permanent overstroomde zandbanken, op circa 300 meter 
van de centrale Vooi dit habitattvpe is de instandhoudingsdoelstelling 'behoud van opper
vlakte en verbetering van kwaliteit Op enige afstand, in het gebied Voornes Duin. bevinden 
zich enkele verzuringsgevoelige vegetaties 

4.2.1 AANLEG E.ON CENTRALE 

De werkzaamheden vooi de bouw van de centrale vinden binnendi|k; plaats, dit alles buiten 
de begienzing van het Natura 2000 gebied Voordelta Deze bouwactiviteiten zullen derhalve 
geen effecten op de instandhoudingdoelstelLngen vooi de ibuiteudukse habitattvpen heb
ben 

4.2.2 LATER GEBRUIK E.ON CENTRALE 

Mogeliike effecten in de fase dat de E.ON' centrale in gebruik is worden onderstaand be
sproken 

Ruimtet>eslag, areaaiverlies 

De E.ON' centrale wordt niet binnen de begrenzing van een Natura 2000 gebied aangelegd 
Er zal geen effect zim op de omvang van de beueffende habitattvpen 

Licht 

Gezien de afstand van de centrale tot de Voordelta is het uitgesloten dat de habitattvpen 
door licht beïnvloed kunnen worden 

24 »™au. xamot 
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Koelwaterinname en -lozing 

De koehvaterinname zal geen effect hebben op de betreffende habitattvpen, omdat de inna
me plaatsvindt in de haven. waar geen habitattvpen aanwezig zijn. Omdat het verwachte 
debiet (33 m' 's, gering is ten opzichte van de totale geti|destroming, is met te verwachten 
dat de inname op afstand de habitatrrpen kan beïnvloeden. 

De koelwaterlozing tan alleen effect hebben op de permanent met ondiep zeewater over
stroomde zandbanken voor de kast van de Maasvlakte. Lozing vindt echter plaats in het 
Breekwater Het Breekwater wordt door een blokkendam gevormd waardoor het warme 
water langzaam met het zeewater opmengt. Metingen in 2004 hebben aangetoond dat de 
huidige lozing een verwaarloosbare kleine pluim op de Noordzee geven (KEMA, 2006;. D« 
verwachting is dat de nieuwe totale lozing ook geen enkele invloed op het aquatisch leven in 
de Xoordzee heeft en daardoor ook niet op de Voordelta De bodem van de Noordzee 
wordt nergens opgewarmd De bodem van het Breekwater wordt echter wel voor een klein 
deel opgewarmd Dit gebied vormt geen paaiplaats voor de vissoorten waarvoor Natura 
2000 gebied Voordelta is aangemeld. De grootte van het opgewarmde deel is te verwaarlozen 
ten opzichte van het totale Natura 2000 gebied Voordelta en is met van belang voor vogel
soorten Er zijn derhalve geen negatieve effecten voor wat betreft omvang en kwaliteit van 
kabitattvpen en doelsoorten 

Iudieii de Tweede Maasvlakte wordt gebouwd zal het Breekwater verdwiiueu en zal het 
koelwater via de Yangtzehaven naar het Beerkanaal stromen of via een speciaal te bouwen 
afwateringskanaal aan de zuidwest zitde van de Tweede Maasvlakte in zee worden geloosd 
KEMA. 2006. 

Emissies naar lucht 

Ten zuidoosten van de Maasvlakte bevinden zich enkele voor verzuring zeer gevoelige habi-
tanvpen te weten griize duinen, dumdoowstruwelen. duinbossen en blauwgraslanden. Effec
ten van verzuring en stikstofdepositie worden hieronder besproken. 

Zuurdepositit 

Het is bekend dat de depositie van sukstof- en zwavelverbindingen kan leiden tot verzuring 
van natuurgebieden Door de E.ON centrale worden NOx, NH> en SO ; uitgestoten. Deze 
componenten vormen samen de 'zure depositie'. 
De potenoéle verzuring die wordt veroorzaakt door zure depositie is gedefinieerd als de 
maximale verzuring die zwaveldioxide, stikstofoxiden en ammoniak in bodem en water te
weeg kunnen brengen. De daadwerkeiiike verzuring ui bodem en water kan lagei 2i:a omdat 
deze af hangt van bodemprocessen en interacties tussen planten en bodem Het vermogen 
van e«c stof om verzurend te werken wordt uitgedrukt in zuurequrralenteu per hectare z-
eq ha.. E*n zuurequivalent is de hoeveelheid zuur :H- ui mol ha; die kan ontstaan in bo
dem of water Hierbii geldt: 1 mol zwaveldioxide leven 2 mol zuur, 1 mol stikstofoxiden 1 
mol zuur en 1 mol ammoniak 1 mol zuur |website Mibeu en Natuur Planbureau:. 

In het Vierde Naoonaal Milieubeleidsplan (4* NMP, ministerie van VROM, 2001; staan doel
stellingen geformuleerd voor de depositie van potentieel verzurende stoffen voor 2010 en 
2030. De doelstellingvoor 2010 is om de depositie van potenoe«l zuur te verminderen tot 
2150 mol zuur ha | Hiermee is circa 20». van de Nederlandse natuur beschermd In 2002 is 
deze doelstelling herberekend en verhoogd naar 230C mol zuur ha j irninisterie van VROM 
2002:. Voor 2030 is de doelstelling 400-600 mol potentieel zuur 'ha |, waarmee 95°« van het 
areaal van de Nederlandse natuur is beschermd ministerie van VROM, 2001. De zure de
positie was in Zuid-Holland 3140 mol zuur. ha. j [RIVM, 2004;. 

r*_M.« w * M * 4 W K k - U u u f M - • rti .•••*» U u n n 2? 
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Tabel t Z-.ut dfjio-_M op Nacua 2000 jtbiiieo tooi ie Mu-.rlute 
De depositie n a potentieel zuux is ui 2010 ui Zuid-Holland m a i verwachting biina 40° c 
hogei dm de doelstelling root 2010. 

De nieuwe depositie als gevolg van de E ON centrale bediaagt TOOI Voomes Duin 2,0 ' o 
ran de achiergionddeposioe ui 2000, 2,1° o ran de rerwachte achtergronddepositie ui Zuid-
Holland in 2010. 2."° i van de doelstelling roor 2010 en 12,4'« ran de doelstelling roo i 2030. 
De toename ran de depositie ran potentieel zuur als gerolg ran de E ON centtale bediiagt 
roor Voornes Duin 0,5* o ran de achtergionddeposjtie in Zuid-Holland in 2000. 0,5' o ran de 
rerwachte achteigiouddepositie ui Zuid-Holland ui 2010. 0." ' e ran de doelstelling roor 
2010 en 3.2' > ran de doelstelling in 2030 

Vooi Duinen Goeiee bediiagt de nieuwe depositie als gerolg ran de E ON centrale 0.~°o 
ran de achteigionddeposioe ui Zuid-Holland ui 2000. 0.8° t, ran de verwachte aehtergiond-
depositie ui Zuid-Holland in 2010. l.0°« ran de doelstelling roor 2010 en 4 .6 ' , ran de doel
stelling roo i 2030 

De toename ran de depositie ran potentieel zuur bediaagt roo i Duinen Goeiee 0.2° 't r an de 
ichteigronddepositie in Zuid-Holland ui 2000: 0.2'« ran de rerwachte ichteigronddepcsitie 
in Zuid-Holland in 2010. 0.3's ran de doelstelling roo i 201C en l2*-t ran de doelstelling 
roor 2030. 

De nieuwe depositie als gerolg ran de E.ON centrale bedraagt roo i Natura 2000 gebied 
Vooidelii 12°t ran de achtergronddepositie ui Zuid-Holland ui 2000; 12'' r an de rerwach-
te achtergronddepositie ui Zuid-Holland in 2010; 1,6't r an de doelstelling roor 2010 en 
",4° • ran de doelstelling roor 2030. 

De toename ran de depositie ran potentieel zuui bediaagt 0.2: o r an de achtergronddepositie 
m Zuid-Hofland ui 2000; 0.2° o ran de verwachte achtergronddeposjoe in Zuid-Holland ui 
2010. 0.3' o ran de doelstelling rooi 2010 en 1.3° o ran de doelstelling roor 2030. 

Vooi Natura 2000 gebied Sollereld en Kapittelduinen bedraagt de nieuwe depositie 1,8° e 
ran de achteigiouddeposiue ui Zuid-Holland ui 2000. 1.9° o ran de verwachte achtergioud-
deposit* ui Zuid-Holland in 2010: 2,4'« ran de doelstelling roor 2010 en 11,1° > ran de 
doelstelling roo i 2030. 

De toename ran de depositie ran potentieel zuui bediaagt 0,4' o r an de achtergronddepositie 
in Zuid-Holland ui 2000: 0.4° • van de rerwachte achtergionddeposioe ui Zuid-Hofland in 
2010; 0.5* o ran de doelstelling rooi 2010 en 2.5" c ran de doelstelling roor 2030. 
Bi| de berekening van de depositiewaarden roo i Sollereld en Kapittelduinen is uitgegaan ran 
een coördinaat dat is gelegen ui het gebied Sollereld. Voor Kapittelduinen wordt de N O j 
depositie ougereex 0.5° i hogei en de SO: depositie 4° o Dit betekent dat bestaande zuuide-
positie op Kapittelduinen 44.6 mol ha er. de nieuwe zuurdepositie 57,6 mol ha | is. een 
toename van 13 mol zuur ha | Deze toename bedraagt 0,4° i van de achtergronddepositie 
ui Zuid-Holland ui 2000: 0.6 ' i ran de verwachte achtergionddeposjtie in Zuid-Holland ui 
2010; 0.5' o ran de doelstelling roo i 2010 en 2,6° o ran de doelstelling roor 2030. 

Uit borenstaande bliikt, dat de toename ran de depositie op de Natura 2000 gebieden Vooi
nes Duin. Duinen Goeree. Vooideha en Sollereld en Kapittelduinen beperkt is. In de huidi
ge situatie is de depositie op Vooines Duin *tï mol zuur ha j , dit rs 1,5° i r an de rerwachte 
achteigronddepositie in 2010 In de nieuwe situatie met de E . O N centrale is de depositie op 

.30 »-.-. M I « I ^ ' . T O B : 



50662145-Consulting 07-1067 -36-

Voomts Duin 61,9 mol m c / h a I- dit " 2,M van de verwachte achtergronddepositie in 
2010 In feite is er d n sprake van een toenam* n u 0,6' o Voor Duinen Goeie* is de toena
me 02°». voor Voordelta 0.2° • en rooi het gebied Solleveld en Kapirtelduinen 0,5* o. 

Vanwege de hoge achtergionddepositie vin zuur in Zuid-Holland kan in principe oot ge
steld worden dat elke toename van de zuurdepositie Nederland verder van de doelstellingen 
voor 2010 en 2030 afbrengt Voor het bereiken van de doelstelling voor 2030 zal de achter
gronddepositie vanaf 2010 met maar liefst 2500 mol zuur ha '| moeten afnemen 
Er kan echter ook gesteld vorder., dat de toename van de zuurdepositie als gevolg van de 
E.ON centrale ten opzichte van de huidige situatie relatief klein is De toename van de depo
sitie bedraagt voor Voornes Duin maximaal 3,2* o. voor Duinen Goeree maximaal 1,24°«, 
voor Voordelta maximaal 1,3'« en voor Sollereld en KapitteWuineu maximaal 2,5° i van de 
doelstelling voor 2030 De toename van de zuurdepositie de Natura 200C gebieden als gevolg 
van de E.ON centrale is klem in vergeliiking met de 2500 mol zuur ha | die gereduceerd zal 
moeten voideu om de doelstelling voor 2030 te halen Voomes Duin: toename zuurdeposi
tie is 0,6' • van de te reduceren zuurdeposioe '2500 mol zuur ha % Duinen Goeree toena
me is 0,3ci van het reducoedoel. Voordelta toename is 0,3°« van het reductiedoel, Sollereld 
en Mapittelduinen toename is 0.5° c van het reductiedoel. Bovendien zal de huidige centrale 
in 2030 gesloopt en rerrangen zim door een modernere centrale met lagere emissies 
Op grond ran deze overwegingen kan geconcludeerd worden dat de toename van de zuur
depositie als gevolg ran de E ON centrale op Natura 2000 gebieden Voornes Duin. Duinen 
Goeie* Voordelta en Sollereld en Kapittelduiuen en de voor verzuring gevoelige habitatrc-
pen ui deze gebieden zeer beperkt is en geen significant negatiere effecten zal hebben op de 
natuurwaarden ran deze gebieden Er worden tevens geen significant negaoeve effecten 
verwacht op de waarden waarvoor Sollereld en llapittelduinen ziin aangewezen als Be
schermd Natuurmonument 

Stil stof depositie 

Bi| de bepaling ran effecten ran stoffen op de natuur staat vaak het begnp Criücal Lcad CL 
centraal Dit is de maximale kritische belasting die een plant of plantengemeenschap kan 
rerdrageu Vcor stikstofverbindingen ziin in de literatuur verschillende CL'; gevonden De 
uchtinnen rooi sakstofgevoeligfaeid ran plantengemeenschappen en kabitattvpen die in Ne
derland meestal worden gebruikt ziw afkomstig uit het Handboek Natuurdoeltypen 2001 
Bal et al. 2001 Dit geeft aan dat roor zeei gevoelige natuur die belasting ligt bi< 1400 moi 

N ha ir Voor gevoelig* natuur ligt die waarde tussen 1400 en 2*00 mol N ha |i 
Het is echtei met geheel dudeliik waar de bepaling van de geroeligheid van pianteugemeen-
sckappen m het Handboek Naraurdoelrrpen 20C1 op is gebaseerd Arts et al.. 20011 Boven
dien li keu de kritische depositiewaarden ran plantengemeenschappen in veel gevallen lager 
te liggen dan de waarden die gepresenteerd worden in het Handboek Naraurdoeltvpen 2001 
Albeis et al, 2001; Air. et al. 2001; Van Dobben. 2004. Bobbink Bc Roelofs. 1995. Bobbink 

& Lameis. 1999: Bobbink et al. 2002 Vooi de beoordeling ziin dan ook de CL s uit het 
lapport ' Stik-te f gevoeligheid Habrtatnchtlijngebieden- door Alterra TNO gebruikt. In dit 
lapport wordt tevens een overzicht van de huidige en in de toekomst te verwachten depositie 
in verschillend* Natura 2000 gebieden gegeven Deze waarden zim berekend op basis van 
het huidige milieubeleid In de tweede en neide kolom staan de huidige en toekomstige de
posities op de drie Natura 2000 gebieden weergegeven. Alle gepresenteerde waarden ziin in 
molN ha iaai 

De landeluke doelstellingen vooi stikstofdepoutie ziin 1650 mol N/ha/) vooi 2010 en ge
middeld 400 mol K/ha/j in 2030 ^ministerie van VROM. 2001 & 2002.. 
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vcoraeu 150C 1642.: 142.2 1356.6 -143.4 2.5 4.1 255.6 • i 
Soiie-^a 755.4 2784.5 1 9 9 9 : 2499 1713.6 5.1 59 255.6 38 
Tabel 7: : tiitoÉdtr : -.IM op N i r a u 200C gcbmleo lood XfusHifc» 

De meu-re depositie ils gerolg ran de E.ON' centiale bedingt rooi Vooines Duin 1,6'* via 
de ichteigionddeposioe in 2000: 1,9° c n n de verrichte ichteigionddeposiüe in 2010; 1,6' e 
n n de doelstelling rooi 2010 en 6,4' i n n de doelstelling rooi 2030. N u i verrichting zil 
de E.ON centiile oreugens tegen die U|d n u remngeu dooi een modecneie centiile met 
lagete emissies De nieu-re depositie bedingt 3,3° • ran de CL. 
De toename r in de stikstofdepositie ils gerolg n u de E.ON" ceuttiie bedingt rooi Vooi
oes Duin 0.6° < vin de ichteigtonddeposrtie in 2000: 0,"*'o r in de verrichte ichteigtondde-
positie in 2010. 0,6°. na de doelstelling root 2010 en 2,4» t n n de doelstelling in 2030 De 
toename r in de depositie bedingt 1,2° i r in de CL 

De tueurre depositie als gerolg ran de E.ON* centiile bedingt rooi Duinen Goeree 0,S ' e 
n n de ichteigionddepcsitie in 2000: 0,5>°« rin de reimchte ichteigionddepositie in 2010. 
0,6° i ran de doelstelling rooi 2010 en 2.5' c r i a de doelstelling rooi 2030. De nieuire depo-
sine bedingt 1,3° • ran de CL 
De toenime ran de sukstofdepositie ils gerolg r in de E ON" centiile bedingt root Duinen 
Goeiee 0.2: o ran de ïchteigionddeposioe in 2000; 0.4' o ran de verrichte ichteigionddepo-
sine m 2010. 0.2° • r in de doelstelling rooi 2010 en 1.0* e ran de doelstelling in 2030 De 
toename ran de depositie bedingt C.5 "« n n de CL 

VoOf Naton 200C gebied Vooidelu bedingt de nietrre depositie 0.3' o ran de ichteigiond-
deposiue in 2000; 0.3'a n n de reimchte ichteigionddeposioe in 2010: Q2°t ran de doel
stelling rooi 2010 en 1.0* o ran de doelstelling root 203C. De nieurre depositie bedingt 
0.3° i r in de CL. 
De toename n n de stikstofdeposioe bedingt 0,1° e n n de ichtergionddepoutie in 2000. 
0,l*i n n de reimchte ichteigionddeposiue in 2010. 0.1° i r in de doelstelling root 2010 en 
0,4° i r in de doelstelling in 203C De toenam* n n de depositie bednagt 0.1 ' o n n de CL 

De meuTe depositie bedingt rooi Soliereld en "-Capitteiduinen 0.3° o ran de ichtetgtondde-
positie in 2000; 0.4* c r in de r emch te ichteigionddeposjtie in 2010. 0.5': n n de doelstel
ling root 2010 en 2.2' t r in de doelstelling rooi 2030 De uietnre depositie bedingt 1.1' e 
n n de CL 
De toename n n de stitstofdeposioe bedingt 0.1's n u de ïchtetgionddepositie in 2000. 
0,2' c ran de r emch te ichteigionddepositie in 2010. 0.2' < ran de doelstelling root 2010 en 
1,0* i ran de doelstelling in 2030 De toename rin de depositie bedingt 0.5° • n n de CL 
Bi| de betekening ran de sokstofdeposiüe is uitgegian n n een coóidinnt ui het g*bied Sol
iereld. De stikstofdepositie in Kapittelduinen is 0.5' o hogei en de nietrre depositie komt uit 
op S.94 mol N ha i. in retgeliiking met Soliereld 0.04 mol N' hl i hogei 

Uit borenstiaode blijkt, dat de toename r m de stikstofdepositie op N'itun 2000 gebieden 
zeei bepetkt is. In de huidige situatie is de depositie op Vooioes Duin 16 2 mol zuui hi i 
dit is 1.2*0 ran de reimchte ichteigionddeposioe m 2010 In de nieuwe situaoe met de 
EON' centiile is de depositie op Vootnes Diün 25." mol zuiu ha i: dit is 1.9' • n u de rei
mchte ackteigiouddepositie in 2010 In feite is ei dus spiake r in een toename ran 0.~°« 
Vooi Duinen Goeiee is de toename 0,4' o. rooi Vooidelta 0.1' i en rooi Soliereld en Kapit
telduinen 0.1' o. 
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In het kade* van de \X"et Ammoniak en Veehoudeuj zi|u vooi de uitbreiding van melkveebe-
drifven rond Natura 2000 gebieden nieuwe handvatten aangereikt in eeu toetsuigskadei dat 
maai verwachting latei dit jaar zal worden vastgesteld. Het toetsingkader stelt dat uitbreiding 
Tan de veehouderij mogeli|k is, mits de toename van de depositie niet meet dan 5° i van de 
CL ran het meest kritische habitattvpe bedraagt. Voor Voornes Duin. Duinen Goeree en 
Soltereld en Kapittelduinen betekent dit 5* o van 785.4= 39,27 mol N/ha.'j. De toename van 
de sukstofdepositie als gevolg van de E ON centiale bliift in alle dne de gevallen ondei luim 
deze -raarde Voor Voordelta is 5°t van de CL "5 mol N ha • j; hier bli|ft de stikstofdepositie 
ruimschoots onder. 
Op giond van deze vindingen kan dan ook gesteld woiden dat de toename van de stikstof-
deposrtie op de Natura 2000 gebieden Voomes Duin, Duinen Goeree. Voordelta en Solle-
veld en Kapittelduinen zeer beperkt is en geen significant negatieve effecten heeft op de voor 
vermesting gevoelige habitattvpen. Ei worden tevens geen significant negatieve effecten 
verwacht op de waarden waarvooi Solleveld en ICapitteldumen zi|n aangewezen als Be
schermd Natuurmonument 

Overig* stoffen 
L'it abel 5.2 5 van het MER [KEMA, 20061 blijkt dat de gemiddelde budiage aan de immrssie-
concentratie voor kwik en cadmium m Hoek van Holland respecoereuik circa 0,3"° i en 0,0°* o 
van de achtergrondconcentraoe is De gemiddelde immissieconcentratie van de zware metalen 
wordt in Hoek van Holland circa 0.05' e van de achtergrond Deze toenames zullen een ver-
waadoosbaai effen op het milieu hebben Ook als alle zware metalen voor 100°« uit lood of 
arseen zouden bestaan dan bluft de biidrage ver ondei de MTR en grenswaarde Vooi Oost-
voome geldt hetzelfde De gemiddelde bi|drage aan de immiss»concentraoe vooi kwik en 
cadmium in Oostvoome is respectieveliik cuca 0.23'« en 0.06c« van de achtergrondconcentta-
tie De gemiddelde imrrussieconcentiatie van de zware metalen wordt in Oostvoome cuca 
0,03° i van de achtergrond Bovenstaande in overweging nemende kan worden geconcludeerd 
dat er geen aantoonbare negatieve effecten zullen optreden in de Beschermde Natuurmonu
menten Solleveld en 12apittelduinen 

Voor chloudes ec fluoride: worden de immissae-concentraties in Hoek van Holland 
respectieveliik 55c« en 3,*°« van de achtergrondconcentratie. Voor Oostvoome worden deze 
cufers 34' o en 1 .°° t De relatief giote biidiage van de chloudes wordt dooi de zeer lage 
achtergrondconcentratie veroorzaakt Waterstofchloude il een makkelijk oplosbare verbinding 
waardoor het grotendeels binnen 2.5 km van de schoorsteen deponeert Chloudes ziui voor de 
mens met schadeluk. waardooi er geen MTR- en grenswaardes ziin vastgesteld ^Tel heeft de 
emissie invloed op de verzuring in de omgeving maar door de algemene lage concentratie is de 
depositie van waterstofchloude verwaarloosbaar De achtergiondconcenuatie van het fluoride 
ligt voor het Rijnmondgebied iwst boven de MTR-waarde liet de vooigenomen activiteit 
neemt de biidrage in de omgeving slechts weinig toe met 2 tot 3.5° i Naar verwachting zal dit 
geen negatief effect heboen op vooi verontreiniging gevoelige vegetaties, zoals schonen en 
kwelders en de natuurwaarden waarvoor Solleveld en Kaprrtelduinen als Beschermd 
Natuurmonument zi|n aangewezen 

Emissies naar water 

Uit het MER bli|kt dat de een zodanige zuivering van het afvalwater gerealiseerd zal worden 
dat de streefwaarden in de Voordelta niet aangetast worden Er znn dan ook geen negatieve 
effecten op de habitattvpen te verwachten 
Chlorering van zeewater dat als koelwater woidt gebruikt, is een van de meest toegepaste 
reinigingstechnieken voor wat betreft aangioeibesuiiding in koelwaterkanalen. Ei chlorering 
ontstaan echtei ook chloiermgsbiiproducten CBP's Het RIZA geeft aan dat het giootste 
deel bestaat uit biomoform. Biomoform wordt ook in relatief grote hoeveelheden dooi de 
natuur zelf gevormd. Onderzoek heeft aangetoond dat er grote verschillen voorkomen ti|-
dens het seizoen en dat er geen acute toxische effecten z.u: aangetoond van de gevormde 
CBP ' Ï in de omgeving van de centrales langs de Europese kustli|n KEMA. 2006 . Samenvat
tend kan worden gesteld dat bromoform het belangrijkste CBP is maai dat de natuurlijk pro-
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ducae de antropogene pioducoe overtreft Voor de situatie in de Noordzee en de Yangtze-
haren t in grolden geconcludeerd dit ei geen acute kortetenmin- en geen chronische lange-
termiineffecten worden rerwacht. als de chloieung ran het koelwater tenminste rolgens de 
laatste inzichten wordt uitgeroerd 

Geluid 

Habitattrpen zim ongevoelig rooi geluid. 

Verkeer en vaarbewegingen 

Toename ran scheepraart zal uitsluitend plaatsrmden in de diepe geulen en zal geen effect 
hebben op de betreffende habitattrpen. 

4.2.3 TOTTSING NATUUUKSCHOWMMGSWCT 

De nabi; de ceutiaie gelegen habitattrpen zullen geen negatieve effecten ondervinden door 
de E ON centrale noch in de fase ran de ootw. noch traaneei de E ON centraie m gebruik 
is 

4.3 EFFECTEN OP SOORTEN EN TOETSING NATUURBESCHERMINGSWET 

4 . 3.1 (CONCEPT) INSTANOHOUMMGSOOCLEH 

Voordelta 

De Voordelta i: aangewezen als speciale beschermingszone rooi de Gi.ize en Gewone zee
hond en nei nssoonen Tint. Elft Zeeprik en Rivierpuk De mstandhoudingdoelstellingeii 
roor deze soorten ziin 

Orijie lethom} 

Behoud omring en kwaliteit leefgebied rooi behoud van de populatie 

Gewon* zerhona 

Behoud omrang en kwaliteit leefgebied rooi uitbreiding ran de populatie ten behoeve ran 
een populatie ran ten minste 500 individuen in het gehele Deltagebied 

Fint 
Behoud omring en kwaliteit leefgebied en reibinding met belangnike leefgebieden buiten 
het Natura 2000 gebied via Haringvliet' roor uitbreiding populatie. Veibliifgebied ran rti-
moedeliik groot beling 

elft 

Behoud omrang en kwaliteit leefgebied en reibinding met beiangriike leefgebieden buiten 
het Natura 2000 gebied na Haringvliet roor uitbreiding populatie. Verbliifgebied vooral 
van potentieel belang 

Bivitrpi it 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor behoud populatie Veibliifgebied van gemid
deld belang De populatie zal duurzamer worden door een betere verbinding met het Natura 
2000 gebied Hanngrliet 

2 e* prik 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied en verbetering rerbindmg met oelangiiike leefgeoie-
dea buiten het Natura 2000 gebied roor uitbreiding populatie Doortrekgebied ran gemid
deld belang De gewenste reibinding heeft betrekking op het Natura 2000 gebied IJsselmeer 
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Voorn« Duin 

Voornes Duin is aangewezen als speciale beschermingszone root de Nauwe korfslak, de 
Noordse woelmuis en de Groenknolorchis. De ïnstandhoudingdoelstellingen rooi deze 
soorten xun: 

Houwt korfslak 
Behoud omring en kwaliteit leefgebied rooi behoud populatie 

HOOI Hit woelmuis 

Behoud omring en kwaliteit leergebied rooi behoud populitie 

Groenknolorchis 

Behoud omring en kwaliteit leefgebied rooi behoud populitie 

4.3.2 AANLEG E. ON CENTRALE 

T. Jni: de bouwfase zal ei geen sprake ziui n u effecten op de dieien in de zee De afstand 
tot de meest nabiie ligplaatsen ran zeehonden is dermite gioot circa 5 ).m dat ei geen 
spiake zal ziin ran rusrreistoung dooi de binnendi|kse bouwweikzaamheden Het giootste 
deel ran het gebied tussen de cennale en de zeehondenrastplaatsen bestaat uit land u-aar 
nulingen zich beduidend mindei snel en rei roortplanten dan in het geval is bn open zee 
Gezien de relatief kon duiende binnendiik.se heiwerkzaamheden en de afstand ran de centra
le tot de Vooidelta ca. 300 m worden negatiere effecten op rissoonen met rerwacht 
Vanw»g* de grote afstand tot de centrale 3.5 km zullen de doelsooiten rooi Voorn*s 
Duin ui*t beinrloed word*u dooi de oouT-rerLziamheden 

4.3.3 LATER GI BB uw E. ON CENTRALE 

Mogeliike effecten ran de E.ON" cenuale wanneei deze in gebruik is. worden ondeistaand 
bespiok*n. 

Zeehonden 
De koelwaterinname en -lozing gaan gepaard met locale effecten |Heling e a , 2006. MER 
2006:. rei ran de ligplaatsen ran de zeehonden, en zullen geen effect hebben op de zeehon
den Door de lage inzuigsnelheid. de aanwezigheid ran een loostei tialie-afstand 5-10 cm 
en een fimzeef imaasgrootte 5-S mmi is het onmogeliik dat deze zwaie en goed zwemmende 
soorten worden ingezogen Oreugens i; het ran belang dat er bi| het schoonmaken ran de 
zeven de daai aanwezige rissen worden afgeroerd en dat ei daaibii geen dode rissen roor 
het inlaatwerk teiechtfcomeu. Gezien de beperkte inrloed ran de emissies naai lucht en wa-
t*i zie boren op de waterkwaliteit wordt erran uitgegaan dat er hierdoor ereumin spiake 
zal zim ran effecten op zeehonden. Ook de rerwachte toename ran scheepreikeer ran en 
naai de Maasvlakte zal rerwaaiioosbaai ziui ir. verhouding tot het bestaande aantal scheep-
raartbewegingen naar de N'it-uw* VTatwweg en zal derhalre geen effecten op zeehonden 
hebben. 

Ti|dens het in gebruik ziui ran d* cennale zal ei een zeei beperkte emissie naai lucht en wa
ter ran kwik en andere zware metalen plaatsrmden Ei is voor kwik geen wetteliike grens- of 
richrwaarde rastgelegd Het RIVM hanteert roor emissies naai lucht een gienswaaide ran 00 
ng rrü. uitgaande ran het maximaal toelaatbaar rasaco MTR . Uit het MES. KEMA. 2006 
blukt dat de gemiddeide badiage aan de imrnissieconcentiaue rooi kwik en cadmium in Oost-
voome op ongeveer dezelfde afstand tot de cennale als de zeehondenligplaatsen respectieve-
lnk circa C _2>' o en 0.06° o ran de achteigiondconcennatie is. De gemiddelde immissieconcen-
uiüe r in de zware metalen wordt in Oostroom* arci 0,03' o n n de achtergrond 
Kleine hoereelneden ran met name kwik zijn niet duect dodeliik. maar na de voedselketen 
schelpdieren en ris hopen de rergiffen zich op m het spek. heisenen en lerei ran zeehon-

> < _ • i.i •••<•« n m i i l i a i f r i • r « » i ! * — . » . 31 

http://binnendiik.se


-41- 50662145-Consulting 07-1067 

den, die in de Voordelta aan de top r u i de voedselketen staan Ojt zcigt e i rooi dit de 
conditie van de zeehonden achteruit gaat en dat deze soorten kwetsbaardei wordt voor 
infecties De bi diage v i n de centra)* aan de concentratie; in lucht en Tater is echte: 
rerwairloosbiai De bndrage aan de verontreiniging van de Voordelta tan dan ook al: 
verwaarloosbaar beschouwd woideu 

Vissen 

De E ON centrale wordt binnendi|ks gebouwd, en er wordt geen buitendi|ks koelwateruit-
laanreii. aangelegd Er zal dan ook geen sprike zijn van l i imue van het areaal van de leerge
bieden voot de vissen of effecten als gevolg van de bouw van een uitlaatweck Het is onwaar-
schrinliik dat geluid en licht vanuit de in bedruf ziuide centrale effecten zullen hebben op de 
vissen. Het effect van de toename van scheepvaartbewegingen kan. gezien het bestaande 
aantal scheepvaartbewegingen in het gebied, als verwaarloosbaar worden beschouwd Ge
zien de beperkte invloed van de emissies naar lucht en water zie boven; op de waterkwaliteit 
wordt ervan uitgegaan dat er hieidooi evenmin sprake zal z. n van effecten op de vissen 
Alleen de inname en lozing van koelwater kan mogelijk effecten hebben op de vissen. Deze 
worden onderstaand per soort besproken 

Fint koelwaterinnom* 

De Tint kan tot 55 centimeter groot worden Dtzt volwassen vissen kunnen vanwege hun 
grootte, zich xelatief gemakfceliik onttrekken aan de inzuigmg Van de Tint woiden. door 
koetwateunlaten in het algemeen, voornamelijk jonge exemplaren met een lengte van minder 
dan 12 centimeter ingezogen iHaithok & Jager 2004 en verwiizingen hierin D*zt overle
ven deze inzuiguig niet De inlaat van de E .ON centrale is gelegen in de Europahaven. in het 
hart van het Maasvlakteterrein. en bevindt zich daarmee buiten de Voordelta en de Nieuwe 
Waterweg. 

Uit vangsten gedaan in 2000 bliikt dat de Tint van de Nieuwe Waterweg gebruik maakt, zi 
het in zeei lage aintallen iLanters et al. 20001. De Nieuwe Waterweg i: voor deze soort geen 
oelangriike trekroute of verbliifplaats Bii visbemonstering van de Europahaven werd deze 
soort niet aangetroffen iKEMA. 2006 en verwiizingen hierin 

Het is niet geheel uit te sluiten dat bn de inlaat exemplaren van de fint ingezogen worden, al 
zal het naar verwachting om zeer lage. naar alle waarschiinli|kheid verwaarloosbare, aantallen 
gaan Dit omdat verwacht mag worden dat de Europahaven geen onderdeel uitmaakt van de 
uekioute en dat Tinten die zich m de haven zelf bevinden verdwaalde of zwervende exem
plaren zi n Vanwege het ontbreken van een zoet-zoutgiadient in de haven zoals bi| esraarii 
van rivieren in zee, is de Europahaven ongeschikt al; paaiplaats. Het is daarom onwaarschiin-
lilk dat deze aantallen een negatief effect zullen hebben op het behalen van de instandhou
ding-; doelstellingen vooi deze soort. 

Het is bekend dat de Tint gevoelig is vooi de waterstroming Door de inlaat van koelwater 
zal een extra debiet van 33 m' s in de Europahaven ontstaan. Dit zal verwaarloosbaar ziin 
ten opzichte van de natuuriiike getiideustroming ter plaatse 

Fint: kotlwattrlozmf 

De warmwaterphnm binnen het Breekwater zal volgens het \fF.R KEMA. 2006. ongeveer 
300 bi| 300 meter gioot zi|n en zich bit laag water in het zuideliik deel van het Breekwater 
oevuden en bi hoog water m het noordelnk deel De bodem van het Breekwater zal door de 
warinu iterpluim enigszins opgewarmd worden Het overgrote deel van de pluim zal zich 
echter in de bovenste waterlaag bevinden. Een dergeluke warmwaterlaag is voor vissen 
meestal goed te ontwaken Door de goede uitwisseling ten gevolge van de blokkendam tus
sen het water in de lagune en de Noordzee zal er natrweliiks beïnvloeding van de Noordzee 
en daarmee de Voordelta znn 

Gezien de beperkte grootte minder dan lc« van het estuarium en de samenstelling van de 
warmwaterlaag overwegend ongeveer 10 centimeter dih drijvend op het koudere water i kan 
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gesteld worden dat deze waimwaterphiim geinakkelt|k dooi vissen te omzeilen is en dit dit 
niet zal leiden tot i significante: negatieve inrloeden op de Tint Voot het lozen van koelwater 
zi|n door CiXT due criteria opgesteld: mengzone, onttrekking en opwarming. Het C1W kin-
teert geen norm meer voor het temperatuurverschil van het koelwater In principe wordt in 
rergunningen alleen een ei', opgenomen roor de te lozen warmtevracht aantal MWi {mede
deling P. Boigerding. 200" . In dit geval is de warmtelozing 1115 MW 

Bi| aanleg van de tweede Maasvlakte zal het koehvatei volgens dezelfde normering in een 
binnenhaven geloosd worden. Hierbn zal geen beïnvloeding van de Voordelta optreden 

Chlorermg van zeewater dat als koelwater wordt gebruikt, is een van de meest toegepaste 
reinigingstechnieken vooi wat betreft aangroeibesmjdiug op zeven e d Bn chlorering ont
staan echter ook chloreongsbiiproducten CBP's Het RJZA geeft aan dat het giootste deel 
bestaat nrt bromoform Bromoform wordt ook in relatief grote hoeveelheden door de natuur 
zelf gevormd Onderzoek heeft aangetoond dat er grote verschillen voorkomen ti>dens het 
seizoen en dat ex geen acute toxische effecten ziui aangetoond van de gevormde CBP's m de 
omgeving van de centrales langs de Europese kustliiu iKEMA. 2006 . Samenvattend kan 
woiden gesteld dat bromoform het belangiiikste CBP is maar dit de natuurlijke productie de 
antropogene productie overtreft. Voor de situatie in de Noordzee kan worden geconcludeerd 
dat ei geen acute korteteimiai- en geen chronische lingetermiineffecten worden verwacht 
als de chlorermg van het koelwater tenminste volgens de laatste inzichten wordt uitgevoerd 

elft; kotlwafrinoomt 

De Elft wordt als uitgestorven beschouwd Van deze soort worden slechts sporadisch exem
plaren aangetroffen Van de Elft ziin in de peiiode 19"0-1996 gedaan slechts 5 vangsten 
Min van LMV, 2006 De vis is vni groot en kan respectieveliik 8C cm groot worden De 

inlaat van de E ON centrale is gelegen in de Euiopahaven. in het hart van het Maasviakietei-
rein. en bevindt zich daarmee buiten de Voordelta en de Nieuwe Waterweg Vanwege het 
ontbreken van een zoet-zoutgiadient ui de haven, zoals bi estuaria r in rivieren in zee. is de 
Euiopahaven ongeschikt als paaiplaats De kans dat zich hiei Elften ophouden is gezien 
bovenstaande, nihil Bovendien betreft het hiei relatief grote vissen die zich vw gemakkeliik 
aan inzuiging kunnen onttrekken 
Gezien het feit dat het hiei niet om een gevestigde populatie gaat maar om enkele sporadisch 
aangetroffen verdwaalde exempliren is het onwaarschiinliik dat deze aantallen een negatief 
effect zullen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soort 

Elft. kotlwaterlozinj 

Gezien de naar verwachting te verwaarlozen aantallen Elften die zich zullen ophouden en de 
eigenschappen van de wnxnwaterptaim zie boven . kan gesteld worden dat koelwaterlozing 
met zal leiden tot | significante negatieve invloeden op de soort. 
Bi| aanleg van de tweede Maasvlakte zal het koelwater volgens dezelfde normering in een 
binnenhaven geloosd worden. Hierbij zal geen beïnvloeding van de Voordelta optreden 

2 et prik: koelwoterinnome 

De Zeepuk kan tot 100 centimeter groot worden Jonge exemplaren kunnen binnen een iaar 
30 centimeter worden Kleef S< Jager. 2002 Deze vissen kunnen, vanwege hun grootte, zich 
getnakkel.it onttrekken aan de inzuiging 
De inlaat van de E ON centrale is gelegen in de Euiopahaven van het Miasvlaktetexrein, en 
daarmee buiten de invloedsteei van de Nieuwe Waterweg. Vanwege het ontbreken van een 
zoet-zoutgradiènt ui de haven, zoals on estuaria van rivieren m zee. is de Euiopahaven onge
schikt als paaiplaats De verwachting is dat ook op deze locatie geen Zeeprikkec ingezogen 
zullen woiden 

Door het inzuigen van koelwater dooi de E ON centrale op de Maasvlakte zullen naai ver
wachting geen exempliren vin de Zeepnk naar binnen worden gezogen. De soort is schaars 
in het gebied en betrekkeliik ongevoelig voor inzuiging Ei zim geen negatieve effecten van 
de koerwateunname op de instandhouding: doel '.tellingen voor deze soort te verwachten 
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Zeeprik. koelwaterlozing 
Gezien d« grootte (mindei dan 1° c van het estuarium: en de samenstelling vin de u-umira-
teüaig drijvend op het koudere u-ater> kin gesteld worden dit deze Trinntriterpluim ge-
mikkehjk dooi deze rissen te omzeilen is en dit dit met zil leiden tot : significante i negitieve 
invloeden op de Zeeprik 

Bi| u n k g van de nreede \faiuiakte zil het koehritei in een binnenhiven geloosd u-oideu 
Hieibi zil geen beïnvloeding van de Voordelta optieden. 

CkJoiemig r in zeenitei dit ils koehriter -roidt gebruikt, fa een r in de meest toegepiste 
reinigingstechnieken voor u i t betieft nngioeibestii|ding in koehriterkinileu. Bii cklorermg 
outstiin echtei ook chloreiiugsbijpioducten CBP's Het FJZA geeft n n dit het giootste 
deel bestiit uit biomofoim. Biomofoim v.-ordt ook in relatief giote hoeveelheden dooi de 
mtuur zelf gevoimd. Ondeizoek heeft iingetoond dat ei giote verschillen voorkomen ü|-
dens het seizoen en dit ei geen acute toxische effecten zi|n ïingetoond vin de gevoimde 
CBP's w de omgeving vin de eentiiles langs de Euiopese kustli|U iKEMA. 2006,. Samenvat-
tend kin u-orden gesteld dit biomofoim het belingii|kste CBP fa m i n dit de uatuuxliike 
productie de inuopogene productie overtreft Vooi de situioe in de Noordzee kin morden 
geconcludeerd dit ei geen icute korte teuru in- en geen chiomsche langeteimiineffecten troi-
den verxicht. lis de chloieung vin het koehrater tenminste volgens de lutste inzichten 
u-ordt uitgevoerd 

Rivierptik- koelwaterinname 

De Rmeipuk kin tot >0 centimeter groot Torden Deze vohnssen vissen kunnen varrrege 
kun giootte. zich lelatief gemikkelnk onttrekken i in de inzuiging Vin de Rmeiprik morden 
vooruimeli|k louge exempluen met een lengte vin mindei din 11 centimeter ingezogen 
Hutholt v'< Jager 2004 en - « m zuigen hierin Uit vingsten gediiu in 2000 bliiki dit de 

Rjvteiprik ook vin de N"i*uu-e Watenreg gebiuik mnkt. zn het in zeei lige aantallen Linten 
et i l . 2000. Gesteld kin u-orden dit hiei geen spiike is vin een belongriike aekrcute of 
veibliifpluts Bi vis bemonstering vin de Euiopihiveu u-erd deze sooit eveneens aangetrof
fen hoeu-el exicte iinullen ontbteken KEMA. 2006 en verriiziugen hierin;. 
De inliit vin de E ON' centrale is gelegen in de Europihaven in het hirt vin het Maasvlakte-
terreiu, en diumee buiten de ïnvloedsfeei van de Nieuwe TC'iteru-eg. Toch kunnen ook hier 
exempluen vin de Rjvierpnk ingezogen u-orden il zil her om zeei lige lantallen giin Dit 
omdit veru-acht mig u-orden dat de Europakaven geen ondeideel uitmaakt van de trekroute 
en dit Rxnerprikken die zich w de hiven zelf bevinden verdu-ailde of rc-ervende exemplaren 
:.,:•. Vinu-ege het ontbieken vin een zoet-zoutgiidient in de haven, zoals bii estuani van 
uweren in zee. fa de Europihiven ongeschikt als panpliits Jonge exemplaren die gevoelig 
ziin vooi mzuiging. zullen diarom nan vemchung zeldzaam in de haven voorkomen 

Dooi het inzuigen van koetu-ater dooi de E.ON' cenuile op de Musvlikte is met uit te slui
ten dit een onbekend miir naar verrichting zeer lug aantal exemplaren van de Rivierpuk 
niai binnen u-orden gezogen N'adrukkelnk moet u-orden gemeld dat het met om een geves
tigde populatie gut Het gebied is met geschikt als voortplantings- paai of opgioeigebtec 
voor de Ririerpuk Gezien het feit dat het uitsluitend zal gaan om verdraaide exemplaren is 
het onu-aarschiinlnk dat deze aantallen een negatief effect zullen hebbeu op de instandhou-
dingsdoelstellingen vooi deze soort. 

Bivierprik koelwaterlozing 

Gezien de grootte <minder dan 1: e van het estuarium, en de samenstelling van de uirmu-a-
ttilaig i overwegend ongeveer 10 centimeter dik. duivend op het koudeie u-ater i Heling et al, 
2006 kan gesteld u-orden dit deze u-irmu-iterpluim gemakkeliik door vissen te omzeilen is 
en dit dit niet zil leiden tot signitkinte negitieve invloeden op de Rrvterpnk 

Bi| aauieg vin de nreede Maasvlakte zil het koelwater in een binnenhaven geloosd worden 
Hieibü zil geen beïnvloeding van de Voordelta optreden. 
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CbJorering ran zeer.-itei dit lis Lcelr.-atei wordt gebruikt. is HII v»a de MMS: toegepaste 
reinigingstechnieken rooi wit beueft aangioeibestri|ding in koeiwaterkanalen. Bn chlorenng 
oatstiin echtei ook chlorenngs bijproducten CBP's Het RJZA geeft u u dit bet giootste 
deel bestaat uit bromoforrn. Biomoforci wordt ook in telitief giote hoeveelheden dooi de 
natuur zelf gerormd. Onderzoek heeft iingetoond dit ei giote reischillen rooikomen ui
den: het seizoen en dit ei geen icute toxische effecten zi|n ungetoond vin de gerotmde 
CBP's in de omgenng r in de centiiles lings de Euiopese kusüi|n (KEMA. 2006:. Simennt-
tend kin worden gesteld dit bromofoan het belingii|kste CBF is m u i dit de natuuiliike 
productie de antropogene pioducue overtreft Vooi de situioe in de Noordzee kin worden 
geconcludeerd dit ei geen ïcute kcrteieiiium- en geen chiomsche liagetermiineffecten wol
den rerwicht. il: de chloiermg vin het koelwitei tenminste volgens de laatste inzichten 
wordt uitgeroerd 

HOUWt KOffiloh 

De N'auwe korfslak is zeei gevoelig rooi de veistonngsfactoren verdroging en veisnippeung 
in dit geval met aan de orde en gevoelig vooi veizuimg. vermesting en veiontreirugmg. De 

dichtstbijzijnde popuiaoe van deze soort benndt zich in Vooines Duin gelegen op 6 km 
afstand van de centrale. Gezien deze afstand ziin de factoren verdroging en veisnippeung 
niet aan de orde 
Zoals in {4 2 2 uiteen is gezet is de depositie van reizuiende en vetmestende stoffen en de 
immissie van zware metalen als kwik in Oostvoorne gelegen aan de rand van Vooines Duin 
dusdanig laag dat geen effecten op haoitattrpen te verwichten z.u: Op bisis hiervan kan 
gesteld worden dat deze deposities en immissies evenmin tot significante negatieve effecten 
roor de Niuwe korfslak zullen leiden aangezien diens leefgebied met woidt aangetast 

noords* wotlmuii 

De N'oordse woelmuis is zeei gevoelig rooi de rerstorings factoren verontreiniging verdro-
ging eu versnippering en niet gevoelig voor verzuring en vetmesting Veidiogiug en rersrup-
penag zi|n in dit geval echtei niet aan de oide 
De djchtstoiiziinde populatie van deze soort bevindt zich in Voorn*: Dum gelegen op 6 km 
afstand van de centrale Zoals in J4 2.2 uiteen is gezet, is de immissa* van zware metalen als 
kwik m Oostvoorne gelegen ïan de rand van Voomes Duin. dusdanig laag dat geen effecten 
op habitattrpen te verwachten ziin Op bisis hiervan kan gesteld woiden dat deze depositie; 
en irumissies erenmin tot significante negitiere effecten rooi de N'oordse woelmuis zulle:'. 
leiden aangezien diens leefgebied met wordt aangetast 

Cr oenk nolorchis 

De Groenknoloichis is zeer gevoelig vooi de reistoiingsfactoien verzuring en verdroging en 
geroelig roor rermesting. De dichtstbi|Ziinde popuiaoe ran deze soort bevindt zich in Vooi
nes Duin. gelegen op 6 km afstand ran de centrale Gezien de afstand tot de centrale is ver
droging ten gerolge ran de centrale met aan de oide 
Zoals in j - O ; uiteen is gezet, is de depositie van verzurende en vermestende stoffen in 
Oostvoorne gelegen aan de rand van Voornes Duin. dusdanig laag dat geen effecten op 
habitattrpen te verwachten zi.n Op basis hiervan kan gesteld worden dat deze deposities 
evenmin tot significante negatieve effecten rooi de Groenknolorchis rullen leiden, aange
zien de habitattrpen waaiin deze soort roorkomt met wordt aangetast 

4 . 3 . 4 TOCTSING NATUU»BCSCMe»MWGSWtT 

Uit voorgaande bli|kt dat de effecten ran de bouw en het latere gebruik ran de E.ON centra
le met zal leiden tot negatieve effecten op soorten die nabi of op gietere afstand tot de cen
trale rooikomen. 
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4.3.5 EFFECTEN OP BESCHERMDE NATUURMONUMENTEN 

Doelstelling n n de Beschermd Natuurmonumenten is handhaving van het open en rehefiii-
ke karakter van het duinlandsehap, vanwege de betekenis voor (de beleving van natuur -
schoon J2.2 3i De centrale zal in een zeer geïndustrialiseerd gebied Lemen te liggen en inte
greren met gebouwen m de omgeving van een geluke of kleinere omvang. De hoogte van het 
gebouw zal ongeveer 100 m bedragen voor het ketelhuis en ongeveer 1~0 m voor de schoor
steen. wat hoger is dan de naastgelegen bestaande faciliteiten van centrale Maasvlakte 
De E.ON' centiare wordt gebouwd binnen het industriegebied Maasvlakte, een industriege
bied dat al decennia lang deze bestemming heeft, en wair inmiddels een aantal bedniven is 
gevestigd. De E.ON' centrale doet buiten de huidige bestaande bedrijven en gebouwen geen 
extra aanslag op een gedeelte dat nu nog een 'ongerepte horizon' heeft 

Op grond van bovenstaande kan geconcludeerd worden. dat de E ON" centrale een beperkte 
negatieve invloed heeft op het open karakter van de Beschermde Natuurmonumenten Deze 
negatieve invloed gaat waarschijnlijk alleen op voor het gebied Kapirtelduinen. Het reltéfriike 
karakter van de gebieden wordt niet aangetast 

Ti|dens de aanlegfase en het latere gebruik worden geen addioonele negatieve effecten ver
wacht op natuurwaarden waarvoor Solleveld en Kapirtelduinen als Beschermd Natuurmo
nument ziui aangewezen 
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