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INLEIDING 

Electrabel heeft het voornemen op het terrein van de Eemscentrale in de 
Eemshaven een nieuwe kolen/biomassacentrale te bouwen met een vermogen 
van 600 - 800 MWe en een rendement van 46%. De centrale is geschikt voor 
het verstoken van een flexibel brandstofpakket bestaande uit kolen en schone 
biomassa. Het percentage biomassa zal varieren tussen 0% en 60 %. Voor dit 
voornemen heeft Electrabel een vergunning nodig op grond van de Wet 
milieubeheer (Wm), waarvoor wij bevoegd gezag zijn. Daarnaast is een 
vergunning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat no dig op grond van 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

Bij brief van 26 juli 2006 hebben wij de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen 
over de richtlijnen voor het milieueffectrapport (MER)!. De m.e.r.-procedure 
ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Eemsbode en in 
de Ommelander Courant en de Staatscourant op respectievelijk 9 en 10 
augustus 20062• 

Op 18 augustus 2006 heeft de Commissie voor de m.e.r. een mondelinge 
toelichting gekregen van de initiatiefnemer en het bevoegde gezag over dit 
initiatief. Deze Richtlijnen zijn opgesteld door Gedeputeerde Staten van 
Groningen, als co6rdinerend bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure, in 
overleg met Rijkswaterstaat Noord-Nederland als bevoegd gezag voor de te 
verlenen vergunning ingevolge de wet verontreiniging oppervlaktewateren. 
De Richtlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie voor de m.e.r. 
Het doel van de Richtlijnen is aan te geven welke informatie het MER moet 
bevatten om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Wij hebben kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen3 . 

Deze Richtlijnen verwijzen naar een reactie als die nieuwe inzichten naar 
voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken 
alternatieven, die van belang zijn voor het MER. De Richtlijnen dienen in 
combinatie met de startnotitie te worden gelezen. 

Vanwege de mogelijk grensoverschrijdende effecten van dit voornemen wordt 
de startnotitie ook bij enkele Duitse overheidsorganen ter visie gelegd. 
De startnotitie is daartoe vertaald in het Duits. 

HOOFDPUNTEN VAN DE RlCHTLIJNEN 

Wij be schouwen de volgende punten als essentiele informatie in het 
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor 
het meewegen van het milieu be lang in de besluitvorming, als de volgende 
informatie ontbreekt: 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

• een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies naar de lucht van fijn 
stof (PM 10 en PM 2,5), S02, NOx , zware metalen (Hg, Cd), PAK's en dioxi
nes. Presenteer zowel de jaarvrachten als de piekemissies. Beschrijf de 
emissies onder normale en bijzondere bedrijfsomstandigheden. Berekenen 
de mogelijke immissieconcentraties van de verschillende geemitteerde 
stoffen; 

• een kwantitatieve analyse van de C02-emissie reductie (zowel de reductie 
van fossiele C02-uitstoot bij de inzet van biomassa als de reductie van de 
totale C02-uitstoot door toe passing van rendementsverhogende en/ of 
emissiereducerende technieken en afvangst), zodat een beeld ontstaat hoe 
doelmatig de installatie is voor het klimaatbeleid; 

• de mogelijke negatieve gevolgen (afzonderlijk en in samenhang met andere 
initiatieven) voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-
gebied Waddenzee, alsmede de Duitse Waddenzee. 

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

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

Ach tergrond 

Geef aan hoe dit initiatief past binnen de toekomstige vraag naar nieuwe 
productiecapaciteit. Geef aan hoe rekening wordt gehouden met de toename 
van de productiecapaciteit door andere initiatiefnemers en/ of de import van 
elektriciteit. In de toekomst zal tevens productievermogen uit bedrijf worden 
genomen zolang er geen maatregelen door de eigenaren kunnen worden 
getroffen om de levensduur van de centrales te verlengen. 
Geef voor zover deze informatie beschikbaar is aan om hoeveel capaciteit 
(toename en afname), welke energiedragers en welke energieleveranciers het 
hier gaat. 

Doelstelling 

De doelstelling is goed verwoord in de startnotitie en kan worden 
overgenomen in het MER. 

Beleidskader en te nemen besluit(en) 

Naast de in de startnotitie genoemde wettelijke en beleidskaders dienen ook 
de volgende aspecten bij het MER te worden betrokken: 

• natuur: integraal afwegingskader Noordzee; 
• milieu en afval: bodembeschermingsgebieden, geluid, Nationaal Mili

eubeleidsplan 4 (waar ingezet wordt op een duurzame energie transitie 
met behulp van 'schoon fossiel1, de IPPC-richtlijn4, het Landelijk Af-

4 Integrated Prevention and Pollution Control. 
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4. 

4.1 

4.2 

valbeheerplan, het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES-A) 
en het Besluit Verbranding Afvalstoffen (BVA); 

• economie: kaders uit het vigerend beleid, de doelstelling moet passen 
binnen de landelijke energievoorziening; 

• ruimtelijke ordening: de activiteit moet passen binnen de geluidzone
ring; 

• emissiebeleid: emissieplafonds voor de diverse stoffen, C02-
emissierechtenhandel en afspraken uit het Kyoto-protocol; 

• regelgeving en beleid met betrekking tot het gebruik van biomassa; 
• grensoverschrijdende effecten5 ; 

• veiligheid6 . 

Geef vooral die kaders aan die direct en substantieel van invloed zijn op de 
milieuaspecten van het initiatief. 

Geef in het MER aan welke (vervolg)besluiten moeten worden genomen om te 
komen tot realisatie van het initiatief. 

Ga na of in het kader van de vergunningverlening de procedure van de water
toets moet worden doorlopen. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Algemeen / locatiekeuze 

Electrabel werkt momenteel ook aan een vergunningaanvraag en MER voor 
een vergelijkbare kolen/biomassacentrale op de Maasvlakte. Werk in het MER 
de globale vergelijking tussen beide locaties uit en ga daarbij nadrukkelijk in 
op de milieueffecten. 

Voorgenomen activiteit 

Electrabel kiest voor een kolen/biomassagestookte installatie met een 
mogelijkheid tot het meestoken van 60% biomassa. Neem in het MER de 
strategische analyse op die ten grondslag ligt aan de keuze voor deze 
technologie. Vergelijk in het MER de volgende conversieprocessen: 
• poederkoolverbranding; 
• wervelbedverbranding; 
• vergas sing. 

5 Zie bijlage 3 inspraakreactie nummer 8 die verwijst naar het grensoverschrijdende Eems-Dollart-Region project 
"Uberwachung von Emissionen aus Industriegebiten im Gebiet der Ems-Dollart-Region". En inspraakreactie 
nummer 9 die verwijst naar het project "Monitoring der Luftqualitiit - Emissionskataster" dat in samenwerking 
met de provincie Groningen wordt opgesteld. 

6 Zie ook bijlage 3 inspraakreacties 5 en 7 waarin wordt verwezen naar veiligheidsstandaard voor scheepvaart en 
luchtvaart. 
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4.3 

4.3.1 

Alternatieven 

Om in het MER verschillende alternatieven goed te kunnen vergelijken dienen 
de samenhangende keuzes in onder andere brandstofinzet, 
verbrandingstechniek en rookgasreiniging te worden beschouwd. 

Reductie C02-uitstoot 

Electrabel geett aan de uitstoot van fossiele C02 te willen reduceren in vier 
stappen, werk deze stappen in het MER verder uiF. 

Hoog elektrisch rendement 
Werk de keuze voor een technologie van de diverse onderdelen van de 
installatie uit in relatie tot de C02-uitstoot. Kwantificeer het bruto en netto 
energetisch rendement van deze processen en de C02-balans (fossiel, 
kort cyclisch) en specificeer het eigen energieverbruik. Besteed aandacht aan 
verschillen in emissies en aard van de geproduceerde reststoffen. 

Gebruik restwarmte 
De centrale zal worden voorbereid op warmtelevering. Werk de mogelijkheden 
voor toepassing van restwarmte uit met een indicatie van de haalbare 
rendementsverbetering (in combinatie met het verdampen van vloeibaar gas) 
en een kwantificering van de be sparing op primaire energiebronnen en 
vermeden fossiele C02-emissie. 

Brandstofkeuze 
Electrabel geeft aan dat het de ambitie heeft om 60% biomassa mee te stoken. 
In het MER dient duidelijk gemaakt te worden dat het meestoken van deze 
hoeveelheden biomassa realistisch is en welke technische en niet technische 
factoren de maximalisering van de inzet van biomassa zullen bepalen. 
Geef aan wat het netto positief effect op de fossiele C02-emissie is bij 
meestook van een minimum en maximum hoeveelheid biomassa. 
Geef bij de beschrijving van brandstofpakketten in ieder geval die van het 
standaardpakket van brandstoffen (base case) en van de meest ongunstige 
brandstofsamenstelling (worst case, 100% kolen). Geef in het MER aan welke 
biomassastromen verstookt zullen worden (aard, samenstelling, 
energie-inhoud; zo mogelijk met Eural-codeB) en in welke hoeveelheden. 

Ga in op de haalbaarheid van biomassa-meestookpercentages en 
stoomparameter-waarden. Geef aan inhoeverre het streven naar een hoog 
rendement (i.e. hoge stoomparameters) strijdig kan zijn met het meestoken 
van hoge biomassa percentages. 

Beschrijf de herkomst en de herkomstgebieden van de biomassa en ga in op 
de duurzaamheid ervan. Voor de aanvoer van brandstoffen, kolen en biomas
sa, zullen in de Eemshaven nieuwe voorzieningen worden aangelegd, op- en 
overslag faciliteiten en een transportband. Beschrijf deze voorzieningen als 
onderdeel van het initiatief en werk varianten uit. Welke brandstof 
acceptatieprocedures worden gehanteerd? 

7 De uitstoot van fossiele C02 (een broeikasgas) draagt bij aan de klimaatproblematiek. 
8 Zie bijlage 3 inspraakreactie nummer 9. 
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4.3.2 

Werk uit welke voorbewerkingen de biomassa moet ondergaan en hoe het 
transport naar de Eemshaven plaatsvindt. Beschouw deze energie inzet ook in 
relatie tot de fossiele C02-emissie die de inzet van biomassa oplevert. 

Afvangst en opslag 
De centrale zal worden voorbereid op de afvangst van C02. Geef aan wat dit 
inhoudt en welke maatregelen er concreet worden genomen. Werk tevens de 
mogelijkheden voor C02 opslag uit. 

Varianten 

In het MER dient het voornemen en de daaraan gekoppelde voorzieningen 
vanuit een procestechnologische en milieu-invalshoek te worden beschreven. 
Van de verschillende voorzieningen moeten die varianten worden beschreven 
waaruit de alternatieven worden samen gesteld. 

IPPC-richtlijn 
Geef aan hoe in het ontwerp van de instal1aties rekening is gehouden met de 
IPPC-richtlijn en de inhoud van relevante technische referenties, zoals ver
woord in de BREF9-documenten. Dit betreft in ieder geval de BREF's voor: 

• grote stookinstallaties (BREF -LCP); 
• afvalverbranding (BREF-WI); 
• afvalverwerking (BREF-WT); 
• industriele koelsystemen (BREF-CVS); 
• op- en overslag (BREF-ESB); 
• energie-efficien tie (BREF -ENE); 
• monitoring (BREF-MON); 
• economie en cross media effecten (BREF -ECM). 

Rookgasreinigingstechnologie 
Neem in het MER een beschouwing op over de rookgasreinigingstechnologie 
en de mogelijke varianten hiervoor. Met name geziert de discussie over 
mogelijke verdergaande beperking van de emissie van fijn stof (PM 10 en 
PM2,5), moet het MER ingaan op de best beschikbare technieken voor 
fijnstofemissie-reductie. Vergelijk in het MER de diverse alternatieve DeN Ox
DeSOx-technologieen en geef aan op welke (milieu)gronden voor een bepaalde 
technologie is gekozen. 

Maatregelen 
• aandacht dient te worden besteed aan de be perking van geluidhinder, 

lichthinder en horizonvervuiling; 
• beschrijf alternatieve koeltechnieken; 
• werk alternatieve conditionering van koelwater uit; 
• onderbouw de locatie voor inname en lozing van koelwater; 
• werk de locatie van de verschillende bedrijfsonderdelen op het terrein 

van de Eemshaven uit en geef deze op kaart weer; 
• ga specifiek in op voorzieningen om nadelige milieugevolgen te beper

ken, zowel onder normale bedrijfsomstandigheden, als onder de 
slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden; 

9 BREF = Best Reference Document on Available Techniques 
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4.4 

4.5 

5. 

• beschrijf de hoeveelheid, aard, samenstelling, behandeling, verwer-
king, (her)gebruik en transport van tenminste de volgende reststoffen; 

o vliegas; 
o bodemas; 
o rookgasontzwavelingsgips; en 
o ABI slib (afvalwaterbehandelinginstallatie slib). 

Nulalternatief en referentiesituatie 

Ret nulalternatief is het niet effectueren van het voornemen, inclusief de 
autonome ontwikkeling voor energieproductie en energiebehoefte. 
Ret nulalternatief dient als referentie voor de beschrijving van de effecten van 
de alternatieven. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Ret meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet: 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of ver

betering van het milieu; 
• binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen. 

Ret mma dient aandacht te besteden aan het energetisch rendement, 
benutting van restwarmte en verdergaande nageschakelde technieken die 
emissies en productie van niet her te gebruiken reststoffen reduceren. 

Voorts dient het mma in te gaan op: 
• de mogelijkheden tot het toepassen van nieuwe technologieen en het 

opslaan en afvangen van C02, zowel op korte en lange termijn; 
• de mogelijkheden van het minimaliseren van NOx - (bijvoorbeeld door 

een vergelijking tussen een katalytische en een niet-katalytische 
DeNOx), 802- en stofemissie (PMIO en PM 2,5) met de beoogde state
of-the-art technologie ten opzichte van de BVA-normen; 

• de beperking van licht- en geluidsverstoring. Ten aanzien van licht 
kan naast het in beeld brengen van de minimale verstoring ook het 
gebruik van 'groen' licht worden nagegaanlO ; 

• luchtkoeling en/of koeltorens als alternatiefvoor doorstroomkoelingll . 

Geef aan welke maatregelen bij de bouw van de huidige centrale nu moeten 
worden genomen om deze technologieen in de toekomst te kunnen inpassen. 

MILIEUASPECTEN 

Geef in het MER kwantitatieve objectieve informatie over emissies en te ver
wachten immissies, restwarmte en reststoffen, behorende bij de maximaal 
voorgenomen capaciteit. Bij de keuze voor een kolengestookte elektriciteits
centrale is met name de productie van fossie1 C02 een belangrijk 
milieu aspect. 

10 Zie bijlage 3 inspraakreactie 11 van de Waddenvereniging en de Milieufederatie Groningen 
11 Zie bijlage 3 inspraakreactie 11 
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5.1 

5.2 

Presenteer een transparante massa- en energiebalans waaruit de bruto en 
netto energierendementen kunnen worden afgeleid en maak duidelijk in 
hoeverre de inzet van biomassa wordt gemaximaliseerd of gelimiteerd. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de projectlocatie 
en haar omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit 
kunnen optreden. Per milieuaspect kan de omvang van het studiegebied 
verschillen. 

Momenteel lopen er meerdere initiatieven voor grootschalige energiecentrales 
in de Eemshaven en daarnaast zijn er nog een aantal grootschalige 
industriele, agrarische en energie-initiatieven in het studiegebied, neem deze 
ontwikkelingen mee in de beschrijving van de auto nome situatie. 

Lucht 

Presenteer in het MER de massastromen met concentraties aan milieubelas
tende componenten die uit de inrichting vrijkomen zoals fijn stof (PMIO en 
PM 2,5), S02, NOx , zware metalen (Hg, Cd), PAK's en dioxines. Baseer deze cij
fers bij voorkeur op praktijkgegevens. Beschrijf de concentraties en massa
stromen, zowel bij normale bedrijfsomstandigheden als bij afwijkingen hier
van (opstart, storing, uit bedrijf name). Beschrijf deze emissies van zowel een 
gemiddeld als een meest ongunstig brandstofpakket. Beschrijf de rookgasrei
niging met bijbehorende reststromen en emissiegegevens. 

Bereken met actuele rekenmodellen de immissieconcentraties van de relevan
te componenten. Houd hierbij rekening met de aanwezige achtergrond con
centraties in het gebied. Berekende immissieconcentraties in het beinvloe
dingsgebied kunnen aan de hand van contourenplots worden toegelicht. Toets 
de berekende immissieconcentraties aan aIle relevante grenswaarden uit het 
Besluit luchtkwaliteit 2005. Geef - bij overschrijding van de grenswaarden -
aan welke maatregelen aanvullend zijn te treffen om deze overschrijding te 
beperken of te voorkomen. Geef aan in hoeverre voldaan wordt aan de overige 
eisen van het Besluit luchtkwaliteit. 

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

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

Geef aan hoe het transport van kolen en biomassa plaatsvinden en ga in op 
mogelijke effecten hiervan. Ga hierbij in op de emissies en immissies van fijn 
stof (PMIO en PM2,5). 

Energieopbrengst en C02-emissiereductie. 

Presenteer de bruto en netto productie van elektriciteit en het te realiseren 
energetisch rendement voor de verschillende alternatieven. Indien ook de le
vering van warmte tot de mogelijkheden behoort, kan het rendement alleen 

'7 -, -



5.3 

5.4 

5.5 

worden meegenomen indien hierover concrete afspraken zijn gemaakt met 
mogelijke afnemers. 
Presenteer in een semi-kwantitatieve beschouwing de bespaarde hoeveelheid 
fossiele brandstof en de hieraan gerelateerde vermeden fossiele 
C02-emissies12. 
Geef aan wat de effecten op de fossiele C02-emissie zijn door toepassing van 
een brandstofpakket met maximale inzet van biomassa (de emissie van 
langcyclische C02 vervangen door kort cyclische C02). 
Geef aan wat de totale C02 reductie naar verwachting zal zijn bij maximale 
afvangst en nuttige toepassing of opslag van C02 en bij toepassing van 
rendementsverhogende maatregelen. 

Geluid 

Beschrijf aan de hand van berekeningen de geluidbelasting van de installatie 
op de omgeving rekening houdend met de zonegrenswaarden uit de 
ruimtelijke regionale en gemeentelijke plannen. Geef aan welke invloed de 
installatie (inclusief op- en overslag) heeft op de geluidsbelasting van de 
dichtst bijgelegen woonbebouwing. 

Koeling 

Beschrijf en beoordeel de koelwaterlozing met behulp van de BREF-koeling13, 
LBOW-beoordelingssystematiek warmtelozingen (2005) en de CIW-emissie
immissie beoordelingssystematiek14 voor stoffen en preparaten (2000)15. Geef 
in het algemeen aan welke mogelijkheden er zijn om het lozingsdebiet of de 
warmtevracht te reduceren. 

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

Geef duidelijk de achtergrondtemperatuur aan van het ontvangende waterli
chaam en de seizoensfluctuaties daarin. Geef hierin de trends alsmede de on
duidelijkheden. Houd tevens rekening met cumulerende effecten als gevolg 
van vergelijkbare bestaande inrichtingen. 

Beschrijf bij de autonome ontwikkeling de factoren, die eventueel van invloed 
kunnen zijn, op het gebied van de onttrekking en lozing van koelwater. 

Natuur 

Gebiedsbescherming 
De Eemshaven grenst aan de Waddenzee, aangewezen als Natura 2000-
gebied16. Voor activiteiten of plannen die mogelijk negatieve gevolgen kunnen 

12 Op grand van de BREF-LCP en de IPPC-richtlijn dient het ondezwerp energie-efficiency nadrukkelijk te worden 
uitgewerkt. 

13 Reference Document on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems. 
14 CIW-nota 'Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water (2000). 
15 Voorzover van toepassing. 
16 De Waddenzee geniet tevens bescherming als wetland ingevolge de Ramsar-Conventie, en als Beschermd- en 

Staatsnatuurmonument. De vanuit deze kaders te beschermden waarden zijn opgenomen in de instand
houdingsdoelen van het Natura 2000-gebied;. 
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hebben voor de beschermde natuur in de Waddenzee dient ingevolge de Na
tuurbeschermingswet 1998 een vergunning bij de minister van LNV te worden 
aangevraagd. Ga in de orientatiefase na of in de aanleg- en gebruikfase: 
• via externe werking gevolgen te verwachten zijn voor de habitattypen en 

soorten waarvoor concept-instandhoudingsdoelen zijn geformuleerdl7 . Ga 
na of eventuele gevolgen significant kunnen zijn en volg bij onzekerheden 
ook een worst case scenario. Breng de gevolgen van inlaat van koelwater 
voor vis en andere dierlijke organismen gedetailleerd in beeld 18; 

• het voornemen niet afzonderlijk maar in samenhang met andere activitei
ten of projecten in de omgeving weI tot significante gevolgen kan leiden 
(cumulatie). Te denken valt aan licht (in combinatie met het glastuinbouw
complex), geluid (ook piekbelasting), thermische lozingen en depositie van 
verzurende stoffen (op wadplaten,kwelders, en duinvegetaties op de eilan
den); 

• ook en in welke mate beschermde natuur in het Natura 2000-gebied 
Niedersaksischen Wattenmeer19 en de duingebieden van de Waddeneilan
den (met name Natura 2000-gebied Duinen Schiermonnikoog) bij de ana
lyse moet worden betrokken; 

• het integraal afwegingskader Noordzee2o dient te worden doorlopen. 

Zekerheidshalve benadrukken wij dat behalve een toets aan de soorten en 
habitats ook de ecologische functies van het W addenge bied voor deze soorten 
(kraamkamers voor vis, foerageerfunctie voor steItlopers e.d.) moet worden 
betrokken. Ten aanzien van habitattypen is met name de slibkwaliteit van 
be lang; eventuele verontreinigende stoffen die zich aan het slib hechten 
kunnen gevolgen hebben voor de voedselketen. 
Indien niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de activiteit significant 
negatieve gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-
gebied, dan moet er een passende beoordeling worden uitgevoerd. Ret geniet 
de voorkeur deze onderdeel van het MER te maken. Ret ministerie van LNV 
heeft in relatie tot projecten in/nabij de Eemshaven een handreiking 
ontwikkeld voor het opstellen van een passende beoordeling21 . 

17 Tot het moment dat het nieuwe aanwijzingsbesluit voor de Waddenzee wordt gepubliceerd (naar verwachting eind 
2006) dient rechtstreeks getoetst te worden aan aile so orten die genoemd zijn in het aanwijzingsbesluit van 
november 1991. Om de zekerheid te verkrijgen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden 
aangetast dient waar nodig ook gebruik te worden gemaakt van de beschikbare wetenschappelijke gegevens, 
waaronder de Natura 2000-contourennotitie en het Gebiedendocument Waddenzee. Na publicatie van het 
nieuwe aanwijzingsbesluit dient rechtstreeks te worden getoetst aan de daarin opgenomen instandhoudingsdoe
len. De Commissie adviseert hier al op te anticiperen. Wijzigingen in de instandhoudingsdoelen ten gevolge van 
inspraak zijn echter niet uit te sluiten. 

18 Zie ook bijlage 3 inspraakreactie 11 van de Waddenvereniging en de Milieufederatie Groningen. 
19 Zie ook bijlage 3 inspraakreactie 2 van de Niedersachsischer Landesbetrieb fUr Wasserwirtschaft, Kiisten- und 

Naturschutz. 
20 Het integraal afwegingskader Noordzee geldt voor de Noordzee inclusief. Natura 2000-gebieden en gebieden met 

bijzondere ecologische waarden. Vergunningplichtige industriele activiteiten worden niet genoemd als 
activiteiten die buiten de werkingssfeer van het integraal afwegingskader vallen. Zie Integraal beheerplan 
Noordzee 2015, hoofdstuk 6. 

21 Format 'passende beoordeliug' in relatie tot projecten in/nabij de Eemshaven. Ministerie van LNV, Directie 
Regionale Zaken Noord, juli 2006. Het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet (Vogel- en 
Habitatrichtlijn, Beschermde en Staatsnatuurmonumenten) is hierin opgenomen. 
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5.6 

5.7 

5.8 

6. 

6.1 

Soortbescherming 
Beschrijf de waardevolle flora en fauna in het plangebied22 en geef aan wat de 
effecten van de voorgenomen activiteiten (o.a. directe ruimtebeslag, thermi
sche lozingen, licht- en geluidseffecten) hierop kunnen zijn; 
• ga na in hoeverre de sterk gestuwde vogeltrek bij de Eemshaven door licht 

- en eventueel een koeltoren - hinder kan ondervinden (desorH!ntatie, ener
gieverlies, barrierewerking)23; 

• geef indien no dig aan welke mitigerende maatregelen kunnen worden ge
nomen. Houd in de aanlegfase rekening met snelle vestiging van 'pionier
vogels', die in de directe omgeving broeden zoals Bontbek- en Strandplevier 
en de gevolgen daarvoor; 

• ga na voor welke soorten eventueel een ontheffingaanvraag op grond van 
de Flora- en faunawet nodig en mogelijk is. 

Landschap 

Het MER moet aangeven wat de visuele effecten (overdag en's nachts) van de 
activiteit op het landschap zijn (bijvoorbeeld met visualisaties), ook bezien 
vanuit de Duitse zijde24 van het Eems-Dollard gebied alsmede vanaf de 
Waddeneilanden. Geef in het geval van negatieve effecten aan welke 
maatregelen kunnen worden getroffen. 

Bodem en grondwater 

Geef aan wat de effecten zijn van de opslag, overs lag en handling van 
brandstoffen op de bodem en het grondwater en geef aan welke 
bodembeschermende maatregelen kunnen worden genomen. 

Scheepvaart en veiligheid 

Ga in op de effecten op de scheepvaartveiligheid door mogelijke belnvloeding 
van de radar- en radiosignalen die worden gebruikt voor de 
scheepvaartscommunica tie25. 

OVERIGE ONDERDELEN VAN BET MER 

Vergelijking van alternatieven 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten 
onderling en met de referentie worden vergeleken. Een eco-efficiency balans 
van de mogelijkheden kan het inzicht in de afweging vanuit de beste milieu
technische opties en kosten vergroten. Doel van de vergelijking is inzicht te 

22 Het rapport "Beschermde flora en fauna in het Eemshavengebied" van Buro Bakker uit 2005 geeft biervoor een 
goede indicatie. 

23 Met name in het voorjaar is de Eemshaven het toneel van grootschalige migratie waarbij honderdduizend vogels 
betrokken zijn. In het kader van het MER Windpark Eemshaven heeft bier al een bureaustudie (addendum 
MER) plaatsgevonden. In het geval van lokale trek (slaap- en foerageertrek e.d.) zal in het geval van wad- en 
watervogels het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet aan de orde zijn. 

24 Zie bijlage 3 inspraakreactie nummer 10. 
25 Zie ook bijlage 3 inspraakreactie nummer 7. 
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6.2 

6.3 

6.4 

geven in de mate waarin, dan wel de essenW~le punten waarop, de positieve 
en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven ver
schillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantitatieve informatie 
plaatsvinden. Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en 
streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken. 

Leemten in kennis 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluit
vorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, 
wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieu-informatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat is hiervan de reden; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

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

Evaluatieprogramma 

Bij de vergunningverlening moet aangegeven worden op welke wijze en op 
welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde 
effecten met de daadwerkelijk optredende effecten te kunnen vergelijken en zo 
no dig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient aanbeve
ling, dat Electrabel in het MER reeds een aanzet geeft tot een programma voor 
dit onderzoek, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in 
de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en 
het te verrichten evaluatieonderzoek. Belangrijke aspecten daarbij zijn de in
zuiging van vis en andere dierlijke organismen via het koelwater, en de moge
lijke gevolgen van de depositie van de geemitteerde stoffen voor de kwaliteit 
van het slib. 

Vorm en presentatie 

Het in de startnotitie gebruikte kaartmateriaal is onvoldoende. Gebruik recent 
kaartmateriaal met een duidelijke legenda. Geef daarop aan welke onderdelen 
bij de bestaande centrale horen en welke onderdelen gerealiseerd of aange
past worden voor de nieuwe centrale. Neem tenminste een kaart op met alle 
in het MER gebruikte topografische namen. Zorg voor een 
publieksvriendelijke samenvatting waarin de belangrijkste keuzemogelijkhe
den met hun beoordeling staan weergegeven. Vertaal de samenvatting in het 
Duits. 
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BIJLAGEN 

bij de richtlijnen voor het milieueffectrapport 
kolen/biomassacentrale Electrabel Nederland N,V 

(bijlagen 1 Um 3) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 26 juli 2006 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

provincie groningen 
Bozo.kadres 
St Jansstraat 4 
Granlngen 
A!g. tel. 050 - 316 49 11 

CummiS3ic voor de m,e,f. 
I'ostbus 1345 
3500 GH UTRECHT 

Nr.200G- 128G9h,Y\V Groningen, 26 juJi 2006 

BchandeJd door ; J.Hiddinllll 
Tc1e!oor.nUllUlltr ; 050-3164174 

Oijlnge(n) 

Onderwerp 

: 8 (5 x startnotirie, J x Duils<! stnrtnotilie, 
I , kennisgeving en 1 x Duitse kennisgeving) 

: ~.e.r. kolenlbiomassacentrale EJectrabeJ Eemshaven; 
bekendmaking en terinZllgclegying star!notitie 

Geachtc hcerimc'\rTouw I 

Afdellng 
Milleuvergunningen 

P09tadre, 
Poslbus 610 
9700 AP Granino"n 
Fax 050 - 316 46 32 

Hierbij lena ik u in vijfvoud de up 11 juli 2006. met kl'llmerk HlfHl'.EJ 52, door mlj ontvangen 
starlnotili. van Elcclnlbel Nederland Ie Zwolle voor de ",alisering VlIIl eon kolel1ibiomassacentrale in 
de Eem..h;IVen. 
Dit VDUmemen is nl.c.r.-plichtig. lIet MER wordt opgcsteld ten behoove van de te verl.ne" 
VL"rgunning op basis von de Wet milieubeheer en de Ie y.,lenen vergunning ingevolge de Wet 
verontreiniging oppervl.ktewntemL 

~\et de puhlicalie van hel voomemen"p 9 en 10 aUglLItu, 2006 in resp. De Ecmshmle l'll in de 
Ommelander Cournnt en de Slnalscournnt neemt d. procedure in het kader van de 
J1lilieueCfectrapporrnge ten aan"1Jng. 
V:mwege de mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van dit vDUmemen wordt het VDUmemcn oak 
in Duit,]and bekendgemaakt en wordt de stannotiti. bij enkde Duilse ol'erheidsorganen ter vlsie 
geleyd. De slarlnolitie is dnartoe vertuald in het i)uits. Een exempl .. r lucrvan i. ter kenDlsnome 
bljgcyocgd. We hcbben het Ministerie vnn V[tOM ingelichr O"cr de grcnsovcrschrijdcndc informBlic
uitwisseilng blj dit pruject. 

Eon ieder wordt In de gelegenheid gest<ld schrificlijk opmcrkingcn Ie nlakL'II OVl'f de inht'ud Von Jc 
vast to ,!ellen richtlijnen, 0" vcrwek ook mondoling. De slarlnolilie wordl,,"" 11 au~""lus 2006101 en 
mel 22 sc:prembt!r 2006 !l'I" vi·:sie gcl~gd. Ecn ":1cmplaar van de kt:nnisgr:\'ing is bijgcvol:gd. 

Website: www.provinc;egroningen.nl- E-mail: inlo@provinclegroningen.nl 



I~ ~,;r U'" w:iV!eO over dr "" ~ !.tellm nc",hinm PUI Ullco"lijlt II oktctJcrlOO6lC~t. wdal ON 
colleS" u'I~'liJk denim .t'fkrn III dcOpenbin: kcnnirJeViaC (8 fIOt'fmMr lOO6) de nchlhjnc1l bn 
v~'lSlelicn. 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 123 d.d. 9 augustus 2006 

provincie groningen 

kannl8geving 
9e<1ooSlbeschikking 

Ge.dopl.lCeOfde Stlton VillI Cironingen 
m:ken balo!od. ~t a.tonmortel Com",l. 
"rolllng •• BV (BeG) eon vtdOOlj· 
b£schlJddng QfJYf3;\Q'd ht!:eft. VODr " •• 
tuveren van betonmonel aarr het wer1( 
B.rrler op de A2111= .. hid. "" he' 
Julianepltrin. Oe inriehlina noett Veon 
vCTQunning Ynor he1 WI!Itk~n op ~ondag, 
Vaons """nr •• dl BeG mog,lIlk aD 
oeluidSlioorscbril\8n Ujd,ns d. avond
Brl n2ChlpM1ou oftdurBl1d. dl railit Yi\I'I 
de meJl.. 
GedlPuteerde .st.tt!l11uU.n in dll' over
mac!\lslltrotiJ de .. oveMalno WI! BCG 
g,dooen. llalrlo. hebllon Ged'puteold. 
Sial ... do bo.c.ande gado<>gb .. c~ng 

'''''~n ...... f1li In .,1 ",UI"'''''Ian~ d. 
",,\JIg. "".".....-den Un cr. gedDoil· 
l>...:lIIl<lci.O •• tbot".II' rljn. 
Ou. g.doOllba",hlkldt1o 1I,lrIt lot 
ull&rllllc 9 rwgul>1u, 2006 olmveelo,,.. 
doral$ d .... ,laaamhod .. alg ..... d zijn. 

rerilRilaollgglng 
• o. glldOOllbe.o;chlkkillO 1!tIt "' .... 10 

aulJ\lll1US lol '" ",",20 sepllmbor 2006 
~'IIIl.g. 
I. blj de mIU ... dloost ..... deo.m •• nte 

Groning .... op .,erl"lagan tldl.s 
JcantQOfllnlll , 

2. bil de Pro>AncIo G .. IllnIJO!l. StrrI 
Jlntstnal4 til Gnmmgen. ~ dl 
billfllllhr!elr. op __ -.on 9.00 
oor tot 12JlD uvr en van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. 

Oosilrrwon.1 lean no lin teIII"'nlsohl 
a1.prult (leI.nr. ~31641S3) ... mor>
dollo1ge I.oiehling op do _n woMlo. 
_gone . 

BuwUl 
Tor en mel2D stp1emtJer 2006 )cunnen 
b.".ohebbOnd", moon III OCr!QQO"" 
smkldn9 bozw .. , m""~. 

H.' bO>;WOarfChrfft "".1 u <lclrlen rat 
a,depute.rd. SWtn. Posttruo iii o. 
9700 AI' G,ani_. 
Em v,rzoek om "" wDnoptge vaom~ 

·~gd:~~J'~i~ Z:~~~~~~=n 
d~ Road .van Stne, Poothus 20019.2500 
EA. Dc.ltaag. 

Dc godOOObescJtlkl<ln.o Is !""'fOnd no 
~,~,"~mlk"'u V"II ",.<:Ill U.WDrdlfl; 

tt.B ,:Atn d': inOltnO( nn ( -en wn:otk 
am ten .... oorfolll~1 ,/OIIl'Il,.:tlnQ 
wa'dl .... ortlri_~IO<h .. .". lto\ 
boa,." nl blJ .. n vaM 
.. aoet('V.,(SllhIdlGn(<1)er(" 
p05JII,r bt<l .. I .... 'dm Ifrugo.· 
~'oft . 

at.:lr1no!1tlo 
mfll"u"Offoc1r.>ppormga (m.D.r.) 
kQluniblomue ... contrala In de 
eem.hDven· 
aldrab.1 Nl\dful.and rU/. ttl Zwolll h.,eft" 
lIet VDOfn'Jmen om un nleuwe 
kclllnlbiomassac:llmrallll mit Mil '/IIl1ntl .. 
lJen van ca. 600-800 MWlIl!ln ee"n 
reru;h!menl vaa 46% op he( terrain V;U) 

EemscanlnJI fn de cfmsn..t\'ln tl bOll
weo ·.n 1. exploits,s". De Qntnlte Is 
gelchrkt )Iocr hct vrrstokn. ~ tin 

Iri)/,n on """""" 6IomO=. lfel p<run· 
~ bJoIN1IiSl 01 y,dfll'n lussen O~, 01'1 
6Ol'.. Oe eell1r.1l.l2II01 d. oeM" • .,. 
kl;lklnJbiom8SSi\~fltlilJes: V"cSn Nedertand 
bcl1or~n. Os otrllJ'Jle 'lal wo~en yoorba
Bid op de 8'rvtrlgst 'n" C02. De centl'3ie 
die'" in 2011 m bod,lff I. zijo. 

De YOornenonlJn adlvitat ~ 'lI.".r.
pJicllUg. Alvoreos de b,nodigde .,rgU<1· 
funQDf1 kunnCf'l warden verlcend moctcn 
de ctkcten op htt rnilieu \Ian d, vo'Dr~ 
110mff"lmMtett wardan ondel'll:!chl en 
wordtn oerapport..,.d i1 ean miiillLt
.liottrapport IMEA). 

De bnlu'l!!n waarvoor hd MER milt 
nama lal WOrdfln (lpg~slf!ld l.iJn: 
• een vergllnnlngln9P.'/oloe de Wet 

mili~ublBll"r (Wm): 
- ecn vcrCUMnQ ir.oc"!;)I",,, d. "'ill 

verontreiniginQ appeJV1aktewmren 
(VIv.). 

HfII ~ • ..,.gd qrotlQ .. twt lead'" von d. 
Wm"o'guMlno.ls 1l<dr!puteud. S181", 
•• n d. prevfn<l. G'OIIin~m In In hel 
kHer VitD CSt 'Mt001ole:tQun"tno " 
RI~,"nl"l Noa'd H,lkn.nd <n 
",O'leUli< hit Wllor=1II NO"d"1JlI~t 
hrI1 bt.vcogd 0-"'9. G,G<cI>\l1"'cIo SQtu 
wn d. p,ovIndo Gro~ino'" tr.do. 09 -
oIs heI eoOrdinmnd OCVOOI)d OUitg. 

ptoadyl'8 
"'~I d ... bekendmlkinQ van do $1ar1no
liIII }I: de w.t1IlijMi m,t.r.-procedure 
gnt.>rI.ln do >1>r1no61..,1 •• t. Ol"bolo 
... Ouidlno van de .. reI en O. gevolgen 
v.or hilt mil ... 01011/8(1. Vo.rda! ~'l 
MER ~.an WOld .... pgesteld dlene. 
Gt:deputeetde Staten Vln Granil1~CtI en 
Rljlctwller1lalll heI Wat.,.ehlp 
Noo-.iflvK! rfclItIljnen 110$1 t. 0101101'1 
........ d. InhOllO .." d. MER m.-t 
YD\d.oDn. 
TM ~oe\'e van .e ap31eUen viln d!!U 
,ithl!ijrHrn Is l.oprUlIl101lOCljlt. 

TllIlIDlIoIlgIl., 
.D, SlaM.tltle 'igt YIn 11 IUOu,1lIS tu1 
on met 22 septlm~ 200B Itjdl .. kan
tcoruM ,., iIll:lQ' 
1.1.lrttgcmo .... IIIrJ.c .. nd.gem .... 

le Etinttn'Ond, atd. PubII4IcsZ3kan. 
HOO(dStl'Ut~WISt 1 r. Ulrtmi2en IWl 
bl.liljn llantooru~ .,. tele10nlsche 
.fspruk: lei: ~95"'3755S ; 

b. rn hat provipdtfalis t. GtOtlinptl, 
Sirrt""",sstl1al~. k>mor 
El15lModialhleX. BuX,n 1w\1.",. 
LInIn no telolonlochl .to"",.", 
t.l. 05IH164712-

tnsprm 
O",nllriUlI\I8n mill ~tr,kklng lOt de .., 

• gevtn richll~'" IIIrnnen tol en ntt 22 
.cplember ~ do.r oen lode, !clv1f\Oo 
liJk word ... lngeUi.nd blJ do 
,.ect.puttofll, StolOn .. n de .fGYln~o 
Gr.olno .... p!I NOolIIIG MUI,,,,,.,rl"'''. 
P~bUS 510.0700 "p 1.11 Gronir>Qln. 
()!' ..e ..... k .... tit 001< monOoi.g . 
Oo.lrvoDr el,'" u ..,. .1:pr;Wc I. m .. ~~ 
.,;a.1/I \'VI dt ondel1Wf1dt lalafaon
numml!r.5. 

Inlk!i1It ..... 
'Voar n~~re Informallt kUnt u Jicb ViUlaf 
11 tim 28 'UQus1tJS 2006 WlinGon lor hQ\ 
""",""",w"",, d, .Id.lln~ 
MilleuVirgunninoeo. isl. 050- 316 4750 
an """aI ~ , uguotuolltn 22 .. pllWnbrr 
200e lot d~,. L.: =11<11 (prnjectl_ 
"lV\Innlflllan).1tL C5~316-1:)6;) of 
'l(Jn~ 11 ~lI austul200a VIn:l capl.".. 
b .. 20011 tal hI! .... .wt.., v"," d. 
,Iaollng MiUolltOtliclif. tel.05()' 3164323. 
en v.n .. 4 Vtn 22 ~ept.mbtr 20<lB lal 
1110'11'. W. Degenhart Orenth (m,e.r. ecOr
dl .. l.r). 101. 050·3164712. 





BIJLAGE 3 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

l. 2006-08-15 Rijksdienst voor de Monumenten- Zeist 2006-09-27 
zorg 

2. 2006-08-07 Niedersiichischer (NLWKN) Aurich, Duitsland 2006-09-27 
3. 2006-09-01 Stadt Emden Emden, Duitsland 2006-09-27 
4. 2006-09-15 NABU Kreisgruppe Emden Krummhh6rn, 2006-09-27 

Duitsland 
5. 2006-09-18 Wasser- und Schiffahrtsamt Em- Emden, Duitsland 2006-09-27 

den 
6. 2006-09-19 Wasser- und Schiffahrtsdirektion Aurich, Duitsland 2006-09-27 

Nordwest 
7. 2006-09-13 Gemeinde Jemgum Jemgum, Duits- 2006-09-27 

land 
8. 2006-09-13 Landkreis Leer Leer, Duitsland 2006-09-27 
9. 2006-09-20 Landkreis Aurich Aurich, Duitsland 2006-09-27 
10. 2006-09-21 Waddenvereniging Harlingen 2006-09-27 
11. 2006-09-22 Staat!. Gewerbeaufsichtsambt Emden, Duitsland 2006-09-27 

Emden 
12. 2006-08-31 Gemeinde Bunde Bunde, Duitsland 2006-10-05 




