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1 Samenvatting

N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (verder te nocmen: HVe) heeft het voornemen om in Dordrecht, op
de Krabbegors, cell bio-energiecentrale te realiseren. Voor deze activiteit zijn diverse vergunningen nodig
van verschillende bevoegde instanties. Oak dient er voordat deze activiteit kan worden gestart, ceo rnilieu~

effectrapportage (m.e.r.) procedure te worden doorlopen. Middels deze procedure worden de
milieueffecten van de voorgcnomen activiteit in kaart gebracht, evenals de milieueffecten van eventucle
alternatieven vaar en varianten op de voorgenomcn activiteit. De resultaten van dit onderzoek naar de
milieueffecten worden vastgelegd in een rapport, het zogenaamde milieu-effectrapport (MER). Dil MER
wordt door de beyoegde instanties gebruikt als ondersteuning bij de besluitvorming omtrenfeen deel van
de benodigde vcrgunningcn.

Voor het MER worden door de provincie Zuid-Holland richtlijnen afgegeven. Deze richtlijnen worden
opgesteld op basis van deze startnotitie, het advies hie rover van de Commissie voor de milieu
effectrapportage (verder te noemen: Commissie MER), alsmede inspraakreacties van belanghebbenden en
andere gCluteressecrden naar aanleiding van deze startnotitie. Deze startnotitie vormt zodoende het
startpunt van de m.e.r. procedure.

Bve heeft ais kernactiviteiten de inzameling, overslag en het transport van afval, aismede de verwerking
hiervan door schciding, recycling, compostering en verbranding, energieproductie en levering van energie.

Bet doel van de voorgenomen activiteit is het oprichten en in bedrijfnemen van cen bio-energiecentrale
voor de omzetting van biobrandstoffen in duurzame elektriciteit en (op terrnijn) warmte. De bio
energiecentrale zal worden gebaseerd op de toepassing van moderne energieconversietechnologie op basis
van eeo wervclbedoven met cen optimaIe terugwinlling van ellcrgie en een vergaande rookgasreiniging.
Bij het ornzetten van biobrandstoffen in duurzame elektrische energie met een dergeIijke technologie
restecrt cen minimalc hoeveelheid zand-achtig as van cen milieuhygienisch verantwoorde kwalitcit die
vervolgens Huttig wordt tocgepast.

Deze doelstelling past in het streven van BVe naar cen verantwoorde wijze van pmductie van duurzame
energie, waarbij BVe haar aandeelhouders helpt am de Kyoto CO2 doelstellingen te bereiken en invulling
tc geven aan het gemeentelijkc of Iokalc CO 2 belcid.

Hve is zich bewust van haar verantwoordelijkheid naar mens, milieu en maatschappij. Derhalve is het de
ambitie van BVe maatschappelijk verantwoord te ondernemen en hierbij betel' te presteren dan de
wettelijke regels voorschrijven. Dit is het uitgangspunt gewcest voor de bio-energiecentrale die in
Alkmaar is gerealiseerd en dit zal ook het uitgangspunt zijn voor de voorgenomen bio-energiecentrale in
Dordrecht.

Samengevat betreft deze activiteit het bouwcn en in bedrijf nemen van eell bio-energiecentrale met cen
wervelbedoven als verbrandingstcchnotogie. In de installatie wordt uit de verbranding van biobrandstoffen
duurzamc elektrische cnergie opgewekt. Dc installatie zal bcstaan uit de volgende onderdclen:

onlvangst- en opslagvoorzicningen voor biobrandstoffen (met name B-hout)
een toevoersysteem naar de vcrbrandingskctel
een wervelbedoven met een nominaal thennisch vennogen van 75 MWth met ketel
een stoomturbine met "once through" doorstroomkoeling met een warmtewisselaar
cen rookgasreiniging
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Bye is voorncmcns om de bio-cnergicccntrale in Dordrccht tc rcaliscrcn op cen pcrccci op de
Krabbegors. Oit perceel wordt momenteel gebruikt voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van
(gevaarlijke) afvalstoffen. De activiteit afvalverwerking past in het bestemmingsptan, waarin het
betreffcnde perccel de bestemming "industriele doeleinden" heeft. Op dit moment is er voor deze
inrichting een vcrgunning van kracht die is verleend aan de huidigc eigenaar van het perceel. Bye is
voornemens am ook de vergunde activiteiten in deze vergunning over te nemcn en dus rechtsopvolger te
worden van deze vergunning.

De bio-energiecentralc krijgt een theoretische maximale capaciteit van 215.000 ton per jaar (voornamelijk
zogehelen 'B-hour' en/of vergelijkhare brandstoffen), bij de maximale bedrijfstijd (8760 uur), de
maximale overcapacitcit van de ketel en de laagstc verbrandingsenergie (I () MJ/kgwLJ.

Op de inrichting van Bye in Alkmaar is in 2008 cen vergelijkbare bio-energiecentrale in gebruik
genomen, waarvoor in 2006 een Wet miiieubehecrvergunning is verleend. Voor deze activiteit is een MER
opgesteld (lit. I]. De bio-energiecentrale die in Dordrecht zal worden gercaliseerd, zal worden gebaseerd
op de bio-energiecentrale die op dit moment in Alkmaar in gebruik is. In deze startnotitie is de
voorgenomen activiteit globaal beschreven.

De bouw van de bio-energiecentrale zaI vanwege proceduretijd van vergunningveriening, voorbereiding
van het bestek en de aanbestcding op zijn vroegst medio 2010 van start gaan. Voor die tijd zullen reeds de
nodige voorbereidingen worden getroffen om de bouw mogelijk te maken. De bouw zal waarschijnlijk
medio 2012 zijn afgerond, waarna gedurende een periode van cnkele maanden de nicuwe bio
energiecentrale zaI worden getest en vervolgens op volle verwcl'kingscapaciteit zal worden gebracht
gedurende een optimalisatieperiode van circa 2 jaar.

1.1 ILeeswijzer

Deze startnotitie is opgezet conform de Regeling startnotitie milieu-effectrapportage van 4 november
1993.

In hoofdstuk 2 vindt u de inleiding, waarin wordt ingegaan op de initiatiefnemer N.V. Huisvuilcentrale
Noord-Holland (BYC) en op de te doorlopen m.e.r.-procedure, waar deze startnotitie deeI van uitmaakt.

[n hoofdstuk 3 staat informatie over de genomen en te ncmen besluiten die een ral spelen bij het
voorgenomen initiatief en de bevoegde gezagen.

Hoofdstuk 4 bevat achtergrondinformatie bij de voorgenomcn activiteit op het gebied van beleid en
wetgcving en geeft uitleg waarom het opwekken van encl'gic uit het verbranden van biomassa wordt
gezien als duurzame energic.

[n hoofdstuk 5 wordt de voorgenomcn activitcit uitgebrcid beschreven. [ngegaan wordt op de activiteit
zelf, de inrichting waar de activiteit zal plaalsvinden en de omgeving van deze inrichting.

Hoofdstuk 6 tenslotte bcschrijft de te verwachten miliel.lcffcctcn van het voorgenomen initiatief.

Deze startnotitie beoogt om naast het bevoegd gezag, ook omwonenden en andere gei"nteresseerden een
helder beeld te geven van de plannen van Bye en is daarom zo beknopt en leesbaar mogelijk opgesteld.
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In bijlage 1 is cen overzicht van literatuur en overige rcferenties opgenomen. In bijlage 2 zijn de gebruikle
begrippcn en afkortingen toegelicht. Bijlage 3 bevat de Euralcodcs van de te accepteren biobrandstoffen
en in bijlage 4 is cen overzlcht gegevcn van hel in Dordrecht aan te leggcn wanntenel.
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2 hlleiding

In dit hoofdstuk wordt ceo beschrijving gegeven van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland en van de
voorgenomen activiteit. Oak wordt kert ingegaan op de milieu-effectrapportage procedure (m.e.r.) en de
rol van de startnotitie hierin. Aan het ciod van het hoofdstuk is eeo leeswijzer opgenornen vaor de rest van
deze startnotitie.

2.1 N.V. Huisvuilcentrale Noord-Hollaud

De kernactiviteiten van N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (verdeI' te noemen: BVe) zijn de
inzameling, de Qverslag en het transport van afval, alsmede de verwerking cryan door scheiding,
recycling, compostering en verbranding met inbegrip van de daannee samenhangende energiebenutting en
energieafzet.

Bve beschikt over diverse overslagstations en seheidings- en eomposteerinstallaties. Tevens besehikt
BVe over twee afvalverbrandingsinstallaties voor huishoudelijke- en (voor verbranding in aanmerking
komende) bedrijfsafvalstoffen: een in Alkmaar en cen in Dordreeht. De installatie in Alkmaar bestaat uit
vier verbrandingslijnen, de installatie in Dordrecht bestaat momenteel uit vijf verbrandingslijnen (waarvan
een in aanbouw). Van deze vijf lijnen zullen op termijn de oudste twee (zander energieterugwinning)
worden ontmanteld. In Alkmaar is naast de verbrandingslijnen voor huishoudelijke- en gesehikte
bedrijfsafvalstoffen tevens een bio-energieeentrale aanwezig.

De aandelen in BVe zijn direct of indirect in handen van ca. 60 gemeenten die samen het primaire
verzorgingsgebied van BVe vormeu. Oit verzorgingsgebied omvat delen van Noord- en Zuid-Holland
alsmede geheel Flevoland en de gemeente Smallingertand in Friesland.

Bve is voornemens om cen bio-energiecentrate te realiseren op een pereeel op de Krabbegors in
Oordrecht. Bet adres van deze loeatie is:

Van Leeuwenhoekweg 33
33 16 AV Dordrecht

Deze bio-cnergieeentrale is met betrekking tot de stookeapaciteit, de gebruikte technieken en de
rookgasreiniging gebaseerd op de bio-energiecentrale die Bve in Alkrnaar in gebruik heeft. De bio
energiecentrale is ontworpen vom een theoretisch maximale verbrandingscapaciteit van 215.000 ton per
jaar, ofwei circa 589 ton/dag.

De voorgenomen activiteit heeft met deze theoretisch maximale capaciteit een grotere omvang dan de
grenswaarde welke is opgenomen in het Besluit milieneffectrapportage 1994, in Bijlage Conder 18.4 (100
ton/dag). Op basis van het gestelde in artikel 7.2 lid 1 van de Wet milieubeheer wordt derhalve cell
milieu-effectrapport (MER) opgesteld.

Voor u ligt de startnotitie met betrekking tot het hierboven aangegeven voornemen. HVe IS de
initiatiefnemer van dit project.
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2.2 Milieu-effectrapportage en startnotitie

Voordat de voorgcnomen activiteit doorgang kan vindcn, diencn rniddels het doorlopen van cell milieu
effectrapportage (rn.e.r.) procedure de milieueffecten van deze activiteit, evenals de milieueffecten van
eventuele alternatieven hiervoor en varianten hierop, in kaart te worden gebracht. De resultaten van de
tn.ex. procedure worden vastgelegd in cen rapport, het zogenaamde mitieu-effectrapport (MER). In dit
rapport worden derhalve van de voorgenomen activiteit, de alternatieven hiervoor en de varianten hierop,
de milieueffecten beschreven. Bij de milieueffecten moet bijvoorbecld gedacht worden aan het effect op
de luchtkwaliteit. op geluid en op de flora en fauna in de omgeving. Op basis van de resultaten van het
onderzoek naal' de milieueffecten wordt het meest mllieuvriendelijke alternatief (het MMA) bepaald. Ook
wordt mede op basis van deze resultaten het voorkeursalternatief bepaald. I-let voorkeursalternatief is het
alternatief dat uiteindelijk wordt uitgevoerd. De keuze voor het voorkeursalternatief kornt tot stand op
basis van een optimale mix tussen economische redenen (kostprijs) en milieueffecten.

Om het project te kunnen realiseren zijn diverse vergunningen nodig van verschitlende bevoegde
instanties. Het MER dient als ondersteuning bij de besluitvorming orntrent cen deeI van deze
vergunningen.

Het MER wordt opgesteld op basis van door de provincie Zuid-Holland af te geven richtlijnen. Deze
richtlijnen worden op hun beurt opgesteld op basis van deze startnotitie, het advies hierover van de
Commissie voor de milieu-effectrapportage (verder te noemen: Commissie MER) alsmede
inspraakreactics van belallghebbenden en andere ge"interesseerden naar aanleiding van deze startnotitie.
Deze startnotitie vormt daannee het officiele startpunt van de rn.e.r.-procedure.

De m.e.L-procedure wordt geregeld ill hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en in het Besluit
milieu-effectrapportage 1994 (Besluit M.e.r.l994). De Wm is een kaderwet waarin de uitgangspunten van
het milieubeleid staan beschreven. De details worden geregeld in aan de Wet milieubeheer gelieerde
Aigemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). Het Besluit milieu-effectrapportage 1994 is lo'n AMvB.
Belangrijke wetteksten in de Wet milieubeheer over de m.c.L-procedure zijn verder: hoofdstuk 2.2 (over
de Commissie voor de m.e.L), hoofdstuk 14.2 (over de coordinatie bij het maken van een
milieueffectrapport) en hoofdstuk 20 (beroepsmogelijkheden).

In het Bestuit milieu-effectrapportage 1994 is vastgclegd wanneer ceo m.e.r.~proceduremoet worden
doodopen. Het besluit bevat bijlagen, waarondcr de C- en D-lijst. De C-Iijst geeft een overzicht van
activiteiten en besluiten waarvool' het opstellen van een MER verplicht is. De D-lijst somt de activiteiten
en besluiten op waarvoor een zogenoemde 'artikel 7.8al7.8d~procedure' nodig is. Bij deze activiteiten en
besluiten wordt per geval beoordeeld of cen m.e.r.-procedure noodzakelijk is.

De voorgellomen activiteit heeft met de theoretisch maximalc capaciteit eCIl grotere omvang dan de
grenswaarde welke is opgenomen in het Besluit milieueffcctrapportage 1994, in Bijlage Conder 18.4 (100
ton/dag). Op basis van het gestelde in artikel 7.2 lid I van de Wet milieubeheer wordt derhalve een
milieu-effectrapport (MER) opgesteld.
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:3 Besluiten en bevoegde insbmties

3.1 Tc ncmcn bcsluitcn

[-Jicronder is aangegeven ter Yoorbereiding van welke besluiten het MER za! worden opgesteld:

o Revisie- ofveranderingsvergunning op grand van artikel 8.1 respectievelijk 8.4 van de Wet
milieubeheer. BVe is op dit moment voornemens de huidige vigerende vergunning VOOt dit perceel
(verleend aan SITA) over te I1CITIC!1 en hiermee fcchtsopvolger van deze vergunning te worden. Bevoegd
gezag voor het verlenen van deze vergunning is de provil1cie Zuid-Holland. Het adres van de provincic
Zuid-Holland is:

o Bezoekadres: Zliid-Hollandplein I. 2596 AW Den Haag. telefoon 070-4416611;
o Postadres: Postbus 90602. 2509 LP Den Haag;

o Vergunning op grand van artikel I van de Wet verol1treiniging oppervlaktewateren. Bevoegd gezag voor
het verlenen van deze vergunning zijn Rijkswaterstaat voor de lozing van koelwater op
oppervlaktewater en het Waterschap Hollandse Delta voor de lozing van huishoudelijk afvalwatcr op de
riolering.
Het adres van Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland is:

o Bezoekadres: Boompjes 200. 30 II XD Rotterdam. tclefoon 010-4026200
o Postadres: Postblls 556. 3000 AN Rotterdam;

Het adres van het waterschap is:
o Bezoekadres: Johan de Wittstraat 40. 3311 KJ Dordrecht. telefoon 078-6397100;
o Postadl'es: Postbus 469, 3300 AL Dordrecht;

" Voor de aanleg van de bouwputten is Illogelijk een vergunning nodig van de provincie Zuid~HoIIandop
grond van de Ontgrondingenwet. Dit is afhankelijk van de omvang van de ontgrondingen.

" Voor de tijdelijke onttrekking van grondwater tijdens de bouw is mogelijk een vergunning nodig van de
provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterwet. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid
grondwater die moet worden onttrokken tcn behoevc van hel droog houden van bouwputten.

" Vergunning en/of ontheffing (vaal' zover dezc noodzakelijk louden zijn) inzake de
Natuurbeschcnningswet en de Flora- en Faunawet. De verwachting is etat deze vergunningen niet nodig
zijn voor de realisatie van het project.

Andere besluiten die in het kader van dit project moeten worden gcnomen zijn:

~ Bouwvergunning ingevolge de Woningwet. Bevoegd gezag voor deze vergunning is de gcmeentc
Dordrecht. I-let adres van de gemecnte Dordrecht is:

o Bezoekadres: Splliboulevard 300, 3311 GR Dordrecht. tclefoon 078-6398989;
o Postadrcs: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.
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3.2 JEerder genomen besluiten

Hlcronder is cell nict limitalieve tijsl opgenomen van cerder genomctl besluitcll die van invlocd kunncn
zijn op de hierboven genoemde te nemen besluiteri.:

I'll De vigerende vergullning ingevolge de Wet milieubeheer, afgegeven bij bestuit van het college van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. d.d. 27 oktober 2004, met nummer DGWM 2004II 7400. Deze
vergunning is verleend aan SITA EcoService Nederland B.V.

o De vigerende vergunnillg ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewatercn, afgegeven bij besluit
van bet dagelijks bestuur van Zniveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, d.d. 5 oktober 2004,
met nummer LZ/04II553. Deze vergunning is verleend aan SITA EcoService Nederland B.Y.

• Het vierde Nationale milieubeleidsplan (NMP4) [lit.2J en het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012
[lit. 3J.

G1 De provinciale milieuverordening van de provincie Zuid-Holland [lit. 4].

• Het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan in hoofdzaak der gemeente Dordrecht" [lit. 5J. De inrichting
is gelegen op een pereeel waarop de bestemming 'industrie!e doeleinden' rust. Overigens is de
gemeente Dordrecht voornemens am Vaal' onderhavige locatie een nicuw bestemmingsplan vast te
stellen.

In het MER zal deze Iijst vcrder worden llitgewerkt.
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I 4 Achtergrond hij de prohleemstelling en doel van het

voornemen

4.1 Wetgeving ell beieid

Sinds eell aantal jaren is klimaatvcrandering cell veelbesproken thema. Algemeen wordt aangenomen dat
klimaatverandcringen met name worden veroorzaakt door het broeikasgas CO2, clat vrijkomt bij de
verbranding van fossicle brandstoffen. Ooze afbankelijkheid van fossicle brandstoffen zal daarom naar
verwachting leiden tot emstige klimaatverandcringen. In cell groat aantal landen hebben de zorgen om de
klimaatverandering gcleid tot beleidsolltwikkelingen die zijn gericht op het terugbrengen van de uitstoot
van broeikasgassen, waaronder elus CO2. Op wereldwijd, Europees en nationaal niveau zijn hierover
afspraken gemaakt. [n clit kader is duurzarne energie at jaren een speerpunt in het Nederlandse
energiebeleid.

In 1997 is het Kyoto protocol opgesteld, dat met ingang van II december 1997 open stand voor ratificatie.
In dit protocol leggen de deelnemende landen vast dat zij de uitstoot van broeikasgassen zullen
verminderen en de productie van duurzame energie zullen stimuleren. Op 16 februari 2005 is het Kyoto
protocol in werking is getreden.

Op 27 september 200 1 is de Europese richtlijn 2001/77!EG [lit. 6] van kracht geworden, waarin is
aangegeven dat de productie van duurzame energie gestimuleerd moet worden en dat daar ondersteunende
middelen voor moeten komen. De nationale overheden dienen de richtlijn (met enige vrijheid) over te
nemen in hun beleid door doelstellingen te formuleren conform de doelen binnen het Kyoto protocol.
Deze richtlijn maakte duidelijk dat op internationaal niveau de ontwikkeling en stimulering van duurzame
energieproductie prioriteit heeft. De Europese doelstelling die nagestreefd wardt is 12% duurzame
energieconsumptie binnen Europa in 2010. Voar Nederland bevat de Europese richtlijn 200 I177/EG een
strcefcijfer van 9% duurzame elektriciteit in 2010,

Hieronder is een tabel weergegeven die afkomstig is uit het rapport "Duurzame Energie Nederland 2007",
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) [lit. 7]. Uit de tabel komt naat' voren dat het aandeel van
de netto binnenlandse duurzame elektriciteitsproductie in het totale netta binnenlandse
elektriciteitsverbruik van 1990 tot en met 2006 cen stijgende Iijn vertoont, maar dat het aandeel van
duurzame eiektriciteitsproductie in 2007 is gedaald.

j
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In 1998 heeft Nederland het Kyoto protocol geratificeerd. VervoIgens dienden de doeistcliingen uit het
protocol te worden gc'implementeerd in het Nederlandse energiebeleid. Oit is gebeurd in de Klimaatnota
van het ministerie van VROM en in de Dcr-de Energienota. Volgens de Klimaatnota van VROM uit 1999
[lit. 8] diende de reductiedoclstelling binnen het Kyoto protocol gerealiseerd te worden door middel van
cen reductic van 25 Mton CO~-equivalentenin het binnenland en cen zelfde reductic bij Nederlandse
projecten in het buitenland. In cen tussentijdse evaluatic van de nota in 2002 is de noodzakelijke
binnenlandse reductic echter bijgestcld tot 20 Mton [lit. 9]. In de evaluatie van de nota uit 2005 wordt
geconcludeerd dat Nederland zowel nationaal als internatianaal zal blijven werken aan een noodzakelijkc
intensivering van het kIimaatbeleid na 2012 [lit. 10].

I
.I

Binnen de Nederlandse wetgeving werd, naast het ktimaatbeleid dat voIgt uit het Kyoto protocol, reeds in
1995 vorm gegeven aan beleid vaal' de stimulering van duurzame energieproductie, [n de Derde
Energienota uit 1995 is als doel gesteld dat 10 procent van de energieconsumptie in 2020 afK:_omstig moet
r-ijn van duurzame energie [lit. II}. Deze doelstetling is bevestigd in het laatste energierapport [ht.12}. In
dit laatste rapport wordt ook aangegeven dat een aandeel van 5 procent duurzame energie wordt
nagestreefd vaor 20 10.

J-lierander is cen tabel weergegeven die afkomstig is uit het rapport "DuUl'zame Energie Nederland 2007",
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vit de tabel komt naar voren dat het aandeel van de
duurzame energic in de totale energievoorziening a1 sinds 1990 een stijgende lijn vertoont, maar dat de
groei in 2007 ten opzichte van 2006 weI is afgenomen vergeleken met de groei in eerdere jarcn.
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Specifiek voor de winning van duurzame energie uit biomassa is door Senternovem, in samenwerking met
het ministerie van Economische Zaken, het Actieplan Biomassa opgesteld [lit. lJ]. In dit actieplan worden
vcrschillende knclpuntcn vaal' de ontwikkeling van duurzamc cnergicproductie uit biomassa
gddcntificecrd. Tcvcns worden er actics uitgcwerkt om deze knelpunten op te hcffen en zodoende ertoe
bij te dragen dat investeerders meer bio-energieprojcctcn zullen reatiseren.

Meer recent is het rapport: "Nieuwe energie voor het klimaat - werkprogramma schoon en zuinig" van het
ministerie van VROM (in samenwerking met 5 andere ministeries) [lit. 14]. In dit rapport zijn de amb"ities
van het kabinct beschreven vaal' energiebesparing, duurzame energie en CO2 opslag in de grand. De
doelstellingen die in dit werkprograrnma zijn opgenomen, zijn de volgende:

De uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, in 2020 met 30% verminderen vergeleken met
1990;
Het tempo van energiebesparing de komendc jaren verdubbelen van 1% nu naar 2% per jaar;
Het aandeel duurzame energie in 2020 verhogen van ongeveer 2% nu naar 20% van het totale
energiegebruik.

In het Landelijk Afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP) wordt aangesloten bij de in deze paragraaf genoemde
doelstellingen. In de Iaatste wijziging in het LAP van maart 2007 wordt in hoofdstuk II ingegaan op
energiewinning uit afvalstoffcn. Het beleid met betrekking tot afva!verwerking is crop gericht om de in
bepaalde afvalstromen aanwezige energie-inhoud lovee! mogelijk te benutten.

Het voorgenomen initiatief van BVe voor het opwekken van duurzame energie uit biornassa dat is
beschreven in deze startnotitie, past in het in deze paragraafbeschrevcn Europese en nationale duurzame
energiebeleid.

Op de voorgenomen activiteit zijn de Wet milieubeheer (Wm) en het Besluit milieu-effectrapportage 1994
(Besluit M.e.r.(994) van toepassing. In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer (Wm) en in het Besluit
milieu-effectrapportage 1994 wordt de m.e.r.-procedure geregeld Op deze procedure en de reden waarom
voor het voorgenornen initiatief een m.e.r.-procedure dient te worden doorlopen, wordt ingegaan in
paragraaf 2.2.

4.2 Waarom is energie lI.it biomassa dll.lI.rzame energie?

Om een beschrijving te geven van hoe de bio-energiecentrale, door de verbranding van biomassa en de
opwekking hieruit van duurzame encrgie, kan bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2, dient
eel'st gedefinieerd te worden wat biomassa is.

[n de Europese richtlijn 2001l80/EO [lit. IS) is cen definitie opgenomen van het begrip biomassa:

Q~.fi.nit~L
"Producten die geheel (~(gedeelfelUkbestaan /lit plantaardig landbouw~ oIbosbouwmateriaal dal
gebruikf kan worden al.\' brandstq(om de energelische inhoud ervan te benuften, alsmede de volgende als
brandslq(gebruikte afilalstof(en:
a) plcmtaardig alval uil land- en bosbolHV:
b) planlaardige ({fila! Vall de levensmiddelenil1(l!lstrie,indien de opge\vekte Ivarmte wordl feruggewonnen;
c) vezelachtig ({fiJal aJkomsfig van de produclie van rllwe pulp e/1 van de productie van papier uit pulp:
indien hef op de plaafs van producfie wor(!t meeverbrand en de opgewekte warmle wordf teruggewonnel1.
d) kurkafilal;
e) hou[({{iJal, mel uifzondering van houtafi1al dat ten gevolge van elm behandelil1g met
hOlltheschal11illg.\'middelel1 q( door hef aallbrellgen van eell heschermingslaag gehalogeneerde organische
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verbindingen dan weI 2"ware metalen kan bevatten, wat in het b(jzol1der het geva/ is voor !loutalila/
(~/l(()mSfig van bou\1-'- en s/oop(~f\la/" I.

Hicrmee is in Europces vcr-band een onder-scheid gcmaakt tussen biomassasoorten op basis van hun mate
van vervuiling. Indien uitsluitend de hierboven gedefinieerde 'schone' biomassa wordt gebruikt, gelden cr
mindel' strenge emissie- en meetvoorschriften vaal' de betreffende verbrandingsinstallatie.
rive is voornemens om in haar bio-energiecentrale met name B-hout te gaan verbranden. Oit hout vah
niet onder de hierboven genoemde definitie van biomassa. In de Eul'opese richtlijn 200 1/77/EO is een
ruimere definitie van biomassa opgenomen, waaronder ook B-hout valt:

Oefinitie 2:
"De biologisch afbreekbarep-actie van producten, a/valsto/fen ell residuen van de landbouw (met
inbegrip van p/antaardige en dierlljke s((~ffen), de bosbouw en aanverwaffle bedrijj.~takken,-a/smedede
biologisch a/breekbare f;-actie van industriee/ en huishoude/(jk a/ila/ ",

Samengevat is biomassa dus de verzameillaam voor organisch afvalmateriaal. Het voordeel van het
vcrbrandcn van dit materiaal is dat er hierbij geen extra CO2 wordt uitgestotcn in de atmosfeer. Het CO?
dat vl'ijkomt bij de vcrbranding van biomassa, is immel's eerst door fotosynthcse gebonden aan de
biomassa. In figuUI' I is cen vcrecnvoudigd schema van dezc kringloopcyclus weergegeven.

Figuur I De kringloopcyclus

14 Will 35

Planten en bomen halen bij hun groei encrgie uit zonlicht en CO2 uit de atmosfeer. Dc CO2 wordt
vastgclegd in allcrlei vcrschillende lcoolstofvcrbindingcn (C). Bij dit proces komt zuurstof vrij dat wordt

1 DC/.e uitzondcring in de dcfinitic van hct wllord "hiomHSsa" bctckent [lj.Q1 dat I-Ive gCCll hout uit bouw- en s[oop,lfva[ zal
verwerkell. Op de inrichling zal wei (onder mecr) hout uit bouw- en sloopafval venvcrkt worden. I)il helreft cchtcr gccn hOtltafval
dat volgens de Europese Afvalstoffenlijst bchoort tot t~c\'aarli.ik afva!' Zie pagina 16 voor cClllladerc loclichting.
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uitgestoten in de atmosfeer. Wanneer het plantaardige materiaal wordt verbrand (bijvQorbeeld tijdens cen
bosbrand), is cr wurstor nodig om de verbranding goed te latcn verlopcn. Deze zuurstof wordt onurokken
aan de luch!. Bij de verbranding bindt de koolstofuit het plantaardige materiaal aan de toegevoerde
zuufslof om opnieuw CO2 tc vormen. Dele CO2keert dan weer terug in de atmosfeer, waarna de
kringloop opnieuw begint. In de natuUI" gebeurt cr uiteraard niets met de warmte (energie) die ontstaat bij
de verbranding van plalltaardig materiaal. Wanneer echter plantaardig materiaal in cen bio-energiecentrale
wordt verbrand, dan wordt de warmte die vrijkomt omgezct in stoam, waaruit vervolgens weer
elektriciteit en warmte voor nuttige toepassing worden geproduceerd.
Omdat het CO2 eerst door de planten is opgenomen uit de atmosfeer, wordt er door de toepassing van
plantaardig materiaal geen extra CO2 aan de atmosfeer toegevoegd. Er is hier sprake van een continu
cyclisch proces, waarbij voortdurend CO2 wordt vastgelegd en vrijgcmaakt, hctgeen niet anders is dan in
het natuurlijke kringloopproces. Bel verschil is aileen dat in de bio-energiecentrale de vastgelegde CO2 in
bruikbare energlc wordt omgezct, hetgeen in de natuur filet gebeurt.
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:; De voorgenomen activiteit

I
De voorgenomcn activitcit betreft het bouwen en in gebruik nemen van cell bio-energiecentrale voar de
verbranding van biobrandstoffen en de opwekking van duurzame elektrische energie hieruit. Ais brandstof
zal live voornamelijk houtafval uit bouw- en sloopaval, de houtfractie van grof huishoudelijk afval en
cen houtfractie uit groenafval (overleap uit compostering en overmaat uit GFT) toepassen. Deze
biomassastromen zijn grotendeels reeds voar BVe bcschikbaar of kunnen eenvoudig gecontracteerd
worden. Naast deze stromen zal BVC cen breed spectrum aan "witte"- en "gele"-hjst (biomassa)stoffen
inzetten als brandstof in de bio-energiecentrale, om zo de bedrijfsrisico's omtrent de inkoop van biomassa
tc limiteren. De mcest waarschijnlijke "wittc"- en "gele"-lijst biomassastromen die zullen worden
toegcpast zijn biomassasoorten uit de voeding- en genotmidde!enindustrie (cacaodoppen, andere
restproducten), en biomassa uit de landbouw (berrngras, plantaardig restafval, stro, etc,), Uitgesloten zijn
biobrandstoffen die volgcns de Europese Afvalstoffenlijst behoren tot gevaarlijk afval, biomassa die een
te groot gehalte (>3%) kunststoffen bevat en mesL De keuze voor de bovengenoemde brandstoffen gaat
gepaard met de keuze voor een flexibele en uitgebreide rookgasreiniging am aan de gcldende
emissienormen te voldoen.

De bio-energiecentrale zal bestaan uit de volgende onderdelen:

ontvangst- en opslagvoorzieningen Vaal' biobrandstoffen
een toevoersystcem naar de verbrandingsketel
een wervelbedoven met een nominaal thermisch vermogen van 75 MW mct ketcl
een stoomturbine met "once through" doorstroomkoeling met een warmtewisselaar
een rookgasreiniging
reststoffenafvoer
eeo kantoor

De bio-energiecentrale zal, zoals nu wordt voorzien, grotendeels worden gebouwd in overeenstemming
met de bio-energiecentrale van I-lYe in Alkmaar. Eeo schematische procesbeschrijving van de bio~

energiecentrate is weergegeven in figuur 2.
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De bedoeling is om medio 2010 te starten met de bouw van de bio-encrgiccentrale en deze medio 2012 in
gebruik te nemen.

5.1 Capaciteit van de bio-energiecentrale

De wervelbedoven van de bio-energiecentrale is in staat om brandstoffen te verbranden met
verbrandingswaarden van 10 tot 16 MJ/kg. Op vollast bedraagt de nominale thermische capaciteit
75MWth. Bii deze thermische capaciteit worden er in het ontwerppunt 20,6 ton biobrandstoffen per uur
verbrand.

In tabel Lzijn de kemwaarden van de bio-energiecentrale weergegeven. De ontwerpcapacite!t van de bio
energiecentrale is berekend op basis van een calorische waarde van 13, I MJ per kg afval. Deze calorische
waarde kan in de praktijk sterk varieren (van LO tot 16 MJ/kg) als gevolg van de zeer heterogene
samenstelling van de biomassastromen, maar 13, I MJ/kg blijkt een goede ontwerpwaarde en is daarom
ook gebruikt bij het bepalen van de capaciteit van de bio~energiecentralc.

Tabel I Kernwaarden bio-energiecentrale (BEC)

Capaciteit. BEC Eenheid
. " ...._.._-

Ontwerpcapaciteit per uur 20,6 ton
Ontwerpcapaciteit per dag

.
495 ton

Ontwerpcapaciteit per jaar \70.000 ton
Capaciteit per jaar bij maximaal aantal bedrijfsurcn

.
\92.000 ton

Theoretisch maximale capaciteit per uur 24,5 ton
Theoretisch maximale capaciteit per dag 589 ton
Theoretisch maximale capaciteit per jaar 2\5.000 ton
Feitelijk aantal bedrijfsuren per jaar 8250 nur
Maximum aantal bedrijfsuren per jaar 8760 uur
Bezettingsgraad 94,2 %
Nominale thermische capaciteit ketel 75 MW
Maximale thermische capaciteit ketel 80 MW
Gerniddelde verbrandingswaarde biomassa 13, I MJ/kg
Range verbrandingswaarde biomassa lO·16 MJ/kg

Gcbasccrd op de gCTluddcldc vcrbrandltlgswaardc van biomassa

(-let is theoretisch mogeLijk dat de bio-energiecentrale 24 uur per dag, 365 dagcn per jaar in bedrijfis
(8760 uur per iaar). In dit goval bedraagt de theoretisch maximale capaciteit 2\5.000 ton per iaar (bii
maximale overcapaciteit van de ketcl en de laagste mogclijke verbrandingswaarde van 10 MJ/kg).
Wanneer wordt uitgegaan van het theoretisch maximum aantal bedrijfsuren (8760), maar van de
gemiddelde verbrandingswaarde van biomassa van 13,1 MJ/kg, dan bedraagt de capaciteit van de bio
energiecentrale 192.000 ton/jaar.

5.2 Doel, liard en omvlill.g van de voot"genomen activiteit

Doel van de voorgenomen activiteit is hel vergroten van de verbrandingscapaciteit voor biomassa en het
toepassen van de hierbij vrijkomende stoam voar het produceren van duurzame elektrische energie cn (op
termijn) warmtc.
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De biomassa die als brandstof wordt toegepast is in principe aflcolTIstig uit het verzorgingsgebied van
HYC, waarbij de aangcboden biomassa 20 cffectief mogelijk over de verbrandingslocaties in Alkmaar en
Dordrecht zal worden verdeeld.

De biomassa die op de infichting wordt geaccepteerd 'lal binnen de categorieen in het acceptatiercglement
van I-Ive vallen en zal bestaan uit houtafval uit bouw- en sloopaval en grof huishoudelijk afval en ceo
houtfractie uit groenafval (overloap uit composterillg en overmaat uit GFT), aangevuld met cen breed
spectrum aan "witte"~ en '''gele''-lijst (biomassa)stoffen. De bij de verbranding opgewekte stoom zal
worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Een dcci van deze elektriciteit is bestemd voor eigen
gebruik. De overige elektriciteit wordt geleverd aan het openbare elektriciteitsnet. In bijlage 3 is een
overzicht gegeven van de Euralcodes van de biomassastromen die in de bio-energiecentrale verwerkt
zuBen worden. Het is niet precies aan te wat het percentage van deze biomassastromen is ten opzichte van
de totale hoevcelheid te acceptcren biomassa. Wei duidelijk is dat het grootste deel van de te verwerken
biomassa utt B-hout zal bestaan.

Tevens zal de turbine van de bio-energiecentrale worden voorzien van een stoomaftap die het mogetijk
maakt om in cen later stadium (stads)warmte te leveren aan bedrijven en woningen in de regia. Dit zal
echter pas plaats kunnen vinden nadat een warmtenet in de nabijheid is gerealiseerd.

HVC is momenteel in gesprek met de gemeente Dordrecht over de ontwikkeling van een warmtenet in
Dordrecht waarbij warmte wordt onttrokken nit de BVe afvalverbrandingsinstallatie (AVI) op de
Baanhoekweg. Oit warmtenet zal warmte gaan leveren aan:

o De nieuwbouwlocatie Stadswerven, rond de 1.600 woningen.
$ De bestaande flats in de wijk Sterrenburg, 1.231 woningen die van warmte voorzien worden met

behulp van I I col!ectieve keteis. Eigenaren van deze flats zijn de corporaties Interstede en
Progrez.

$ De nieuwbouwlocatie Wilgenwende, rand de 650 woningen.
e De nieuwbouw!ocatie Gezondheidspark, rond de 450 woningen.

Om deze gebieden van warmte te kunnen voorzien zal er een warrntetransportleiding vanaf de AVI naar
deze gebieden toe aangelegd worden. De hier geschetste warmtevraag is echtel' groter dan vanuit de AV[
aan de Baanhoekweg gevoed kan worden, mede omdat een groot dee! van de warrnte naal' DuPont zal
gaan). De bio-energiecentrale l.al daarorn ook worden aangesloten op dit warmtenet.

In bijlage 4 is cen figuur gevoegd van hoe de plannen el' op dit moment uit zien. De figuur toont de
waal'schijnlijke ligging van de transportleiding. Vanat'deze tl'ansportleiding zal de warmte via een
regelkamer en een distributienet aan de klanten gelevel'd worden. Naar verwachting zal de transportleiding
in 2014 aangelcgd gaan worden. Tot die tijd zullen klanten die wannte nodig hebben worden van warmte
middels tijdelijke ketels.

Or tel'mijn kunnen de bio-energiecentrale en de AVI wanntetechnisch gekoppeld worden en zo de uitrol
van een wanntenet in Dordrecht daadwerkelijk gestalte geven.

De bio-encrgiecentrale zal worden gerealiseerd op cen perceel op de Krabbegors in Dordrecht. Het
schierciland Krabbegors is gelegen in het havengebied van Dordrecht, direct aan de Oude Maas, op cen
afstand van ca. I kilometer van de autosnelweg A 16. Het gebied is een gezoneerd industrieterrein. De
dichtstbijzijnde woonwijk IS gelcgen op ca. 600 111 af'itand, aan de overkant van de Oude Maas.
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I,
.1 5.3 De iYlJric!lting ell iJaar omgevillg

5.3.l De inrichting

Bve is voornernens om de bio-energiecentraie te realiseren op cen perceel dat is gc[cgen op de
Krabbegors in Dordrecht. Het adres van deze loeatic is:
Van Leeuwenhoekweg 33
3316 AV Dordrecht

De locatie is kadastraal hekend als: Gemeente Dordrecht, sectie L, nrs. 2744 en 2746 (zie figuur 3).

Figuur 3 De loeatic voor de voorgenomen activitcit op eell satellietfoto (broil: Googlc Earth)

Ais adviseur van de initiatiefnemer treedt 01': Kuiper & Burger Advies- en Ingcllieursbureau. Bet adres
van de adviseu!' is:

Groencwcg 2et
2718 AA Zoctenneer
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5.3.2 De omgeving

Krabbegors, waaraI' de inrichting is gclcgcn, Iigt midden in de zeehaven van Dordrecht. Het is eell
omgeving met vee I industrielc activiteiten. De aanwezigheid van cen bio-cnergiecenlrale past goed bij de
reeds aanwezige activiteiten in de omgeving van de inrichting. In figuur 4 is de bedrijvigheid in de directe
omgeving van de inrichting weergegeven.

1 Julianna, Qverslag en handefsbedrijf a,v.
2 Ballast Nedam B.V.
3 Gebr. van del' Lee B.V.
4 Volker Stevin Materieel B.V.
5 Asfalt Tank Vervaer CATV)
6 Standic a.v.
7 Valvoline Oil company a.v.
B Trans Nat. Blenders
9 Haan Oil a.v,
10 Silo Dordrecht a.v. (Agro Delta Groep)
11 Transterminal Dordrecht B.V,
12 Hei- en Bouwbedrijf GEKA B,V.
13 Eurogrit B.V.
14 Europoort B,V,
15 Zeehavenbedrijf Dordrecht B.V.
16 v/h A.B. Waist B.V.
17 Sarens Nederland B.V.
18 Koninklijke Van Der Wees Transport Dordrecht B.V.

I 20 Kooyman Dordrecht B.V.

Figuur 4 Bedrijvigheid in de omgeving van de inrichting (bron: www.portofdol.drecht.nl)

.'!() wm 35

Dordrecht hecit cell dirccte waterverbinding mel de Noordzee. De belangrijkstc verbinding is via de
Maasmond (Hoek van Holland), de Nieuwe Waterweg en de Oude Maas, met cen minimum diepte van
10.00 III beneden Nonnaal Amsterdams rei1(NAP). Direct boven de plaats waar de Oude Maas met de
Nieuwe Maas samenvloeit zijn twee hefbruggen gesitueerd, de Botlekbrug (de bcschikbare doorgang is
53.8 m.l en de Spijkenissebrug (doorgang 80 m.l.

De Wilhelminahaven heeft een wateroppcrvlak van 52 hectare en hecft plaats voar zceschepen met een
diepgang van max. 9.45 m. EI' is cen oversiagioods en een open opsiagruimtc van 18.000 m2 aanwezig
voor bulk cargo. VerdeI' is er een aanlegsteiger met een spoorlijn-verbinding van 290 m. lang en to tn.

breed met cell diepte van 10 m. beneden NAP, 01' 25111. van de pier. Zeeschepen kunnen aan
deze aanlegsteiger aallieggen. Rivierschepell kunnen aallmeren direct naast grotcre schepen of tussen de
pier en de aanlegsteiger in. Hier varieert de dieptc tussen de 4 cn 6 m. -NAP.

Het Mallegat hceft twee havenbassins omgevcn door twee dammen, waannee circa 16 hectare aan het
havengebied wordt toegevoegd. Het noordelijke havenbassin is olltwikkeld als eell uitbreiding van de
Wilhelminahaven. Het heeft cell 350 m. lange pier en 4500 rn2 voor open opslag. Het havenhassin heeft
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cen diepte van 10 m. (-NAP). Het zuidelijke bassin van het Mallegat is aan de westelijke kant uitgebreid
sinds de Krabbepolder als bedrijfsterrein beschikbaar kwam.

[n de Dordtse Zeehaven (Krabbcgeul) is cen nicuwe zeekade aangetcgd met cen lengte van 430 m. Deze
uitbreiding zal cen grate toename betekenen in Dverslag en scheepsbewegingen.

De Julianahavcn heeft drie bassins, een wateroppervlak van 67,5 hectare en een diepte van 8,85 rn. -NAP.

Bassin nr. I heeft een maximum diepte van 8,25 m beneden NAP en wordt gebruikt voor de afhandeling
van chemicalien en olic. STANDrC (viii Vopak Chemical Nederland) heeft een grote opslagterminal met
een capacitcit van 250.000 mJ

. De terminal heeft vijf aanlegsteigers, waar zeeschepen kunnen aanmeren.

Bassin nr. 2 heeft een maximum diepte van 8,00 m. Er zijn twce aanlegsteigers voor zand efl grind.

Bassin nr. 3 heeft een maximum diepte van 8,85 m. Gespecialiseerde bedrijven rond deze haven zijn onder
andere: Silo Dordrecht, voar de athandeling van landbouwproducten en algemene cargo, heeft twee
loodsen met cen totale capaciteit van 2.700 m2

, Trans Terminal Dordrecht, voor de afbandeling van
meststoffen, heeft 14.000 m2 overdekte ruimte en drie kleinere bedrijven voor afhandeling van gasolie,
stookolie en smeermiddelen (bronvermelding van alle bovenslaande h{(ormalie inzake de zeehaven van
Dordrecht: www.porloldordrechl.nl).

De mecste gebouwen in de omgeving van de inrichting zijn relatief laag, te weten lager dan l5 meter. De
bio-energiecentrale zal met een hoogte van 45 meter zeker hager zijn dan de omliggende bebouwing en de
houtloods naar aIle waarschijnlijkheid cvencens (ca. 18-20 meter). De schoorsteen wordt zclfs nog hager.

[n de figuren 5 en 6 is een «artist-impression" weergegeven van hoe de Krabbegors emit zou kunnen lien,
wanneer de bio-energiccentrale er is gerealiseerd. De figuren lijn gebaseerd op echte foto's van de
Krabbegors, waarin de bio-energiecentrale als impressie is weergegeven.

Figuur 5 lmpressie bio-energiecentrale Iloordzijde Figuu!' (-; Impressie bio-cnergiecentrale zuidzijde

De bio-ellcrgiecentrale lal vanuit de omgcving goed zichtbaar zijn. Uiteraard wordl hiennee oak rekening
gehouden in de vormgeving. Ook bij de bio-energiecelltralc die reeds aanwezig is op de inrichting van
BVe in Alkmaar is hicrmec rekening gchouden en is tevens aangesloten bij de in A[kmaar aanwezigc
afvatverbrandingsinstallatie. De vonngeving lorgt cr voor dat pijpen en andere ontsierende installaties aan
hel oog worden onttrokken. Dc buitcnkant is uitgevoerd in rood, zilver en zwart. Rood symboliseert het
VlIur, zitver de Itlcht en zwart de aarde. Donkcr zilvergrijs verbeeldt de overgang van aarde naar lucht. De
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bio-energiecentralc in Dordrecht zal cen passende Yonngeving krijgen, die aanstuit bij bovenstaande
punlen. De vonngeving moet echter nog uitgewerkt worden.

5.3.3 Radarpost van Rijkswllterstaat

De Krabbegors is gelegen aan cen van de drukste kruisingen van vaarwegen in Europa. Om het
scheepvaartverkeer op dit punt in goede banen te kunnen leiden, is er op de Krabbegors een radarpost
aanwezig van Rijkswaterstaat. Deze radarpost heeft cen hoagle van 18,40 meter hoven NAP, ca. 15 meter
hoven het maaiveld. Uiteraard moet de radar goed "zieht" hebben op het scheepvaartverkeer op de
omringende vaarwegen. Derhalve dicnen er bij de bebouwing van het terrein richttijnen gevolgd te
worden. die betrekking hebben op:

de zichtlijnen van de radarpost
mogelijk visuele hinder van de scheepvaart
de vrijwaringszones (deze zones betekenen dat er binnen 20 meter van de overeengekomen
laagwaterlijn niet gebouwd mag worden. Dit heeft o.a. te maken met een aanvaringsrisico waarbij
schepen met een gevaarlijke lading betrokken kunnen zijn).

Op dit aspect zal in het MER nader worden ingegaan.

5.4 Alternatieven en varianten

Voor de voorgenomen activiteit bestaat er cen tweetal alternatievcn: het nulalternatief en het mccst
milieuvriendelijke alternatief (het MMA alternatief). Ook is er van de voorgenomen activiteit cen aantal
varianten mogelijk. Het voorkcursalternatief is de voorgenomen activiteit in de variant waarvoor
uiteindelijk gekozen wordt.
In deze paragraaf worden de mogelijke alternatieven en varianten van de voorgenomen activiteit
beschreven.

5.4.1 Alternatieven

5.4.1.1 Nu{alternatieI

Het nulalternatief is de meest waarschijnlijk le achten ontwikkeling die zal plaats vinden indicn noch de
voorgenomen aetiviteit, noeh cell van de varlanten, wordt uitgevoerd. De milieueffecten van het
nulalternatief worden in het MER bcschrcven 01' basis van de bestaande toestand en de autonome
ontwikketlng.

Het niet uitvoeren van de voorgenomen activiteit leidt in principe 01' termijn tot eell tocname van de
hoevcelheid te storten biomassa, hetgeen in strijd is met het Nederlandse afvalbelcid. Verbranding van
biomassa draagt ook bij aan het opwekken van energie or andere wijze dan uit fossiele brannen. Wanneer
het voorgenomen initiatief niet wordt uitgevoerd, zal er meer encrgie opgewekt moeten worden uit
fossicle bronnen am aan de vraag naar elektriciteit en warmte te kunnen voldoen. Dit is in strijd met het
Ncderlandse belcid om duurzame energie te stimuleren. Verbranding in het buitenland is ongewenst in
verband met de lransportkosten en de hicrmee gepaard gaande negatieve milieucffecten.

5.4.1.2 Mees! milieuvriendelUke alfernath~r

lIet meest milieuvriendetijke altematief (MMA) zal in het MER worden uitgewerkt. Dit MMA wordt
gevormd door de eombinatie van varianten van het voorgenomen altcmatief, die in totaal het kleinste
milieueffect heeft.
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5.4.1.3 Voorke!lrsalternaficI

Het voorkeursallcrnatief is het alternaticf waarvoor vergunning zal worden aangevraagd. Oil atternaticf
komt tot stand als gevolg van cen evcllwichtige afweging van enerzijds de beheersing van
verbrandingskosten en anderzijds de beperking van negatieve milieueffecten. In het MER zal dit verdeI'
worden uitgewerkt.

5.1.1.4 Capaciteit

De beoogde capaciteit van de bio-energiecenlrale bedraagt t 92.000 ton per jaar (capaciteit bij gemiddelde
verbrandingswaarde van de biomassa (13, I MJ/kg) en het theoretisch maximale aantal draaiuren per jaar
(8760 um). De beoogde theoretisch maximaIe capaciteit hedraagt 215.000 ton per jaar (bij theoretisch
haogst mogelijke aantal draaiuren en de laagst mogelijke verbrandingswaarde van 10 MJ/kg).

5.4.1.5 Locatie

De beoogde locatie voor het realiseren van de bio-energieeentrale is een pereeel op de Krabbegors in
Dordrecht.

5.4.2 Technische varianten

De te realiseren bio-energiecentrale zal worden ontworpen op basis van de reeds aanwezige bio
energiecentrale op de inriehting van BVe in Alkmaar en zal hier sterk op lijken. In het MER dat Vaal' die
bio-energiecentrale is opgesteld, is reeds een scala aan technieken VQor verbranding, rookgasreiniging,
koeling en energetisch rendement met elkaar vergeleken. Hieruit is een optimaal ontwerp naar voren
gekomen op basis van een afweging van onder andere:

Ell cen optimaal cnergetisch rendement;
o het voldoen aan de ·voorsehriften ten aanzien van de ernissies naar de lueht en naar water;
G de rnogelijkheden voor nuttige toepassing van de vrijkomende reststoffen;
G het realiseren van een voldoende bedrijfszekerheid;
o economisch verantwoorde investerings- en bedrijfskosten.

De eerder gemaakte keuzes voor een verbrandings- en rookgasreinigingstechnologie zullen in het MER
worden heroverwogen, waarbij de omstandigheden op de geplande Iocatie in Dordreeht, die andel's zijn
dan de omstandigheden op de loeatie in Alkmaar, zutlen worden meegenomen.

In de onderstaande tabel zijn de verschillendc technische deelaspecten weergegeven. Van icder dcelaspeet
is de voorgcnomen aetivitcit weergegeven, cvennls de mogelijke varianten.
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Maximaal haalbare
stoomcondities voor maximaal
elektrisch rendement (en op
termij n warmtelevering)

Oplimalisatie energierendement
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__Rookga~!~~LniginK_~. ~_ Semi-nalle r05~.~gasreiniging . Natte rookga~Teiniging

NOx-reductie Sclcctieve Niet-Catalytische \;l Selectieve Catalytische Reductic
reductic (SNCR) (SCR)

o Lage NO x vuurhaard technick
(geen DeNO, installatie)

G Berverhitting
$ Additionele

voedingsvoorverwarming
<& Verlaging van de condcnsordmk
'" Warmtelcvering

Geluidsreductie door isolatie

• Luchtgckoelde condensor (LUCO)
• Hybride gekoelde condensor

Koeling Directe watergekoelde condensor
("once through" met warrnte
wisselaar

Geluid ----'-"-----j-B""'ep"'e"'r7k"'le'-Lg"'e1C""uidsreduccrende
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I 6 Milieu-effecten

De verwachte gevolgen voor het milieu zijn cen belangrijk onderdeel van het MER. Deze zogenaamde
milieueffecten spelen een prominente rol bij de keuze tussell verschillende alternatieven enlof varianten
en het bepalen van het MMA. In het MER zal cen beschrijving worden gegeven van de bestaande toestand
van het milieu en de autonome ontwikkeling daarvan voor de verschiltende milieuaspecten.

In het navolgcnde gedeelte van dit hoofdstuk worden de verwachte effecten op de bestaande toestand van
het milieu globaal inzichtelijk gemaakt

6.1 Lucht

Bij de verbranding van afvalstoffen treden emissies op van schadelijke en minder schadelijke staffen naar
de lucht (dit gebeurt overigens eveneens bij de verbranding van fossiele brandstoffen). Deze emissies
dienen gereduceerd te worden en daartoc za( de bio-energiecentrale worden uitgerust met een
geavanceerdc nageschakelde rookgasreiniging (RGR). De RGR bestaat uit een aantal stappen, die ieder
verschillende verontreinigingen uit de rookgassen verwijderen. De RGR van het voorgenomen initiatief
zal in principe vergelijkbaar zijn met de RGR van de bio-energiecentrale van BVe in Alkmaar.

De uiteindc!ijke emissie voldoet uiteraard aan aile wet- en regelgeving, te weten het Besluit verbranden
van afvalstoffen (Bva), de Regeling meetmethoden verbrauden afvalstoffen, de Nederlandse Emissie
Richtlijn (NeR) (voor wat betreft ammoniakuitstoot) en BAT (~ BBT '"' Best beschikbare techniek). zoals
bedoeld in de IPpe richtlijn.

Bve streett naar een optimate milieuprestatie van de rookgasreinigingsinstallatie. Hiervoor vindt een
integrale afweging plaats over minimale emissies (verdeI' dan wettelijk wordt opgelegd), minimaal eigen
encrgieverbruik en minimale hulp~ en reststoffen. Oit beleid korot onder andere tot lIiting in het feit dat de
emissies van de bestaande bio-encrgiccentrale en van de andere verbrandingslijnen van HVe al ruim
onder de wettelijk vereiste waarden liggen.

Bet aspect lucht (incl. de hierboven genoemde integrate afweging) zal in het MER worden uitgewerkt,
zowel voor de voorgenomen activiteit als voor de alternatieven en de varianten. Uiteraard zullen hierbij de
Beste Beschikbare Technieken worden meegenomen.

6.2 Genr

De biomassa die in de bio-energiecentrale wordt verbrand, is in principe een bron van geur. Aangezien
aile opslag en bewerking aan de biomassa echter plaatsvindt in ruimtes die op onderdruk worden
gehouden en de rookgassen door cen RGR worden gevoerd, zal de geurproductie zeer beperkt zijn. Dit is
oak de ervaring bij de vergelijkbarc bio-encrgieccntralc van BVe in AIkmaar.

Bet aspect gem zal in het MER verder worden uitgewerkt. Uitcraard zullen hierbij de Beste Bcschlkbarc
Technicken worden meegenomen.
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6.3 Geillid

De belangrijkste bronnen van geluid bij cen bio-encrgiecentrale zijn doorgaans het koelsystcern en de
zuig/trekventilator van de schoorsteen. Bij de bio-energiecentrale van HVe in Alkrnaar zijl1 met name de
lucht condensatoren van het koelsysteem (de LUCO's) cen grate geluidbron. Aangezien de
omstandigheden op de laeatie in Dordrecht anders zijn (er is hier in tegenstelling tot in Alkmaar stromend
open water met waarschijnlijk voldoende koelcapaciteit beschikbaar), wordt de voorgenomen variant van
de bio-energiecentrale in principe voorzien van cell doorstroomkoeling "once through" met
warmtewisselaars. Oit koelsysteem produccert mindel' geluid dan de in Alkmaar aanwezige LUCO's.

Oit aspect zal in het MER worden uitgewerkt, zowel vaal' de voorgenomen activiteit als voor de
alternatieven en de varianten. Uitel'aard zullen hierbij de Beste Beschikbare Technieken worden
meegenomen. Tevens zal in het MER worden gekeken naar de inpasbaarheid van de voorgenomen bio
energiccentrale binnen de geluidzone.

6.4 Afvalstoffen

Op de inrichting komen afvalstoffen vrij bij de verbranding van biomassa. Uitgangspunt is dat de
hoeveelheden vrijkomende afvalstoffen vergelijkbaar zullen zijn met de hoeveelheden afvalstoffen die op
dtt moment vergund zijn bij de bio-energiecentrale van HVe in Alkmaar. De vergunde hoeveelheden
afvaIstoffen bij de vergclijkbare bio-energiecentrale in Alkmaar zijn weergcgevcn in tabel 3.

Tabel3 Vergunde hoeveelheden afvalstoffen bij de bio-energiecentrale in Alkmaar
.• _."- ----
tonliaar

en 450
8.450
1250

sidu 5.000 ..__.

15000
..==.",.

Reststof
--_.==~"'.=,",,~=,~.-~""

Zeeffractie en metal
Bodemas en zand
Vliegas
Ro<?kgasreinisi!!~re

}otaal(af£er2nd) ,~

Het aspect afvalstoffen zal in het MER worden uitgewerkt, zowd voor de voorgenomen acttviteit als voor
de altematievcn en de varianten. Uiteraard zullen hierbij de Beste Beschikbare Technieken worden
Il1cegenoll1cn.

6.5 Afvalwater

Door de realisatie van de bio~energiccentrale zal er geen lazing van proeeswatcr plaatsvinden, noell op
oppcrvlaktcwater, noch op de riolering. AI het bij het praces vrijkomende afvalwater wordt namelijk in
het proces hcrgebruikt. De bio-energieecntrale maakt waar mogelijk gebruik van gesloten watcrsyslemen.

Het enige water dat in de voorgenomen variant wordt geloosd op het oppervlaklcwater, is het koelwater
dat vrijkomt bij de watergekoelde eondensoren. Oit water wordt onttrokken aan en laler weer geloosd op
de Oude Maas. Behalve warmte, wordt hierbij niets toegevoegd aan het geloosde water. Bcvoegd gezag
voO!' deze lozing is Rijkswaterstaat Dienst Zuid-Holland.
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Oaarnaast zal cr cen hoeveelhcid huishoudelijk afvalwater worden geloosd op het gemeentelijk riooL
Bcvoegd gczag met bctrckking lol deze lozing is Watcrschap Bollandse Delta.

Het aspect afvalwater zal in het MER worden uitgewerkt, zowel voor de voorgenomen activitcit aIs voor
de alternatieven en de varianten. Uiteraard zuBen hierbij de Beste Beschikbare Technieken worden
meegenomen.

6.6 Bodem

Om emissies naar de bodem te voorkomen, zullen aile vcreiste maatregelen conform de Nedt;rlandsc
Riehtlijn Bodembcscherming (de NRB) worden getroffen. Directe verontreiniging van de bodem of het
grondwater vindt dan ook niet plaats. Met het oog op de beperkte emissies is de verwaehte invloed van
indirecte verontreiniging (depositie) oak zeer bcperkt.

Dit aspect zal in het MER worden uitgewerkt, zowel vaor de voorgenomen aetiviteit als voor de
alternatieven'en de varianten. Uiteraard zullen hierbij de Beste Beschikbare Teehnieken worden
meegenomen.

6.7 Verkeel'

De realisatie van de bio-energiecentrale leidt tot vervoersbewegingen van en naar de inrichting voor de
aanvoer van biomassa en hulpstoffen en voor de afvoer van afvalstoffen. Aangezien er op de inrichting
geen schepen mogen aanmercn, zal al het transport van en naar de inrichting per as plaatsvinden. l-lierbij
is het mogelijk dat de vrachtwagens slechts een korte afstand afleggen, namelijk vanaf een nabijgelegen
laeatie in de zcehaven van Dordrecht waar wei schepen kunnen aanrneren. Ook is het mogelijk dat
transport deels vanuit de zeehaven plaatsvindt en deels vanuit elders, of dat aile aall- en afvoer volledig
per as plaatsvindt en dat er dcrhalve helemaal geen transport per sehip Ilaar de zeehaven van Dordrecht zal
plaatsvinden.

Naar verwaehting zullen 60 vrachtwagens per dag de infichting gaan aandoen. Oit aspect zal in het MER
worden uitgewerkt, zowel voor de voorgenomen activiteit als voor de alternatieven en de varianten.
Uiteraard zullen hierbij de Beste Besehikbare Teehnieken worden meegenomen.

6.8 Energie

Het verbranden van biomassa in de energiecentrale zal energieproduetie op de loeatic opleveren. Deze
energie wordt toegepast voor stoomproductie. De stoom wordt enerzijds iogezet in het productieproces en
wordt anderzijds aangewend voar de opwekking van elektriciteit en warmtc.

Naast een deel van de zelf opgcwckte elektriciteit worden or de inriehting ook diverse andere
cnergiebronnen iogezet. Zo kan er aardgas gebruikt worden VOOI' opstookbranders in de oven. Daarnaast
zal op de inrichting diesel worden toegepast voor de 01' het terrein in gebruik zijnde vocrtuigen.

Oit aspect zal in het MER worden uitgewerkt, zowel voor de voorgcnomen activiteit als voor de
alternatievcn en de varianten. In het MER zal BVe nadrukkelijk de nuttigc tocpassing van (rest) wanntc
onderzoeken, met als doel koppcling met het door I-IVC te ontwikkelcn stadswarmtenct in Dordrccht. Het
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overall rendcment van de bio-energiecentralc zou fars kunnen toencmen wannccr deze koppeling aan het
stadswarmtcnet kan worden gerealiseerd.

6.9 Visuele aspecten

In paragraaf 5.3.2 is een irnpressie gegevcn van hoe de bio-energiecentralc er uit zal kamcn te zien en hoe
deze in de omgeving inpasbaar zou zijn. Dit aspect zal in het MER worden uitgewerkt, zowel voor de
voorgenomen activiteit ats voor de altematieven en de varianten. Uiteraard zullen hierbij de Beste
Beschikbare Technieken worden meegenomcn.

6.10 Flora en fauna

In de directe omgeving (mindel' dan 5 km) van de infichting bevindt zich geen Natura 2000 gebied. De
dichtstbijzijnde Natura 2000 gcbicden zijn de "Biesbosch" in het zuidoosten en het "Oudeland van
Strijen" in het zuidwesten. De Biesbosch is aangewezen als Vogelrichtlijngebied en als een
Habitatrichtlijngebied. Het is een Rivieren landschap. Het Oudeland van Strijen is als
Vogelrichtlijngebied en is een Meren en Moerassen landschap. Beiden gebieden Iiggen op ca. 9 km
afstand. Naar het nool'den ligt nog het gebied "Boezems Kindel'dijk" dat aangewezen is als
Vogelrichtlijngebied. Oit is oak een Meren en Moerassen landschap. Oit gebied Iigt op ruim 10 km
afstand. Tenslotte ligt naal' het noordoosten nog het gebied "Donkse Laagten" dat is aangewezen als
Vogell'ichtlijngebied. Ook dit is een Meren en Moel'assen landschap en figt op ca. t 5 km afstand. De
invloed van de bio-energiecentl'alc op flora en fauna is naal' verwachting verwaarloosbaar.

Dit aspect zal in het MER worden uitgewel'kt, zowd voor de voorgenomen activiteit als voor de
alternatieven en de varianten. Uiteraard zullen hierbij de Beste Beschikbal'e Technieken worden
meegenomen.

6.H Volksgezondheid

Titel 5.2 en bijlage 2 van de Wet milieubeheer zijn speetfiek gericht op het beschennen van de
volksgezondheid door eisen tc stellen aan de luchtkwaliteit. Deze titel en bijlage vervangen het
voonnalige Besluit luchtkwaliteit 2005. Daarnaast zijn onder andere in het Besluit verbl'anden van
afvalstoffen (Bva) normen opgesteld met bctrekking tot emissies naar de lucht van verschitlende stoffen
(zie ook onder Lucht). Ook voor andere emissies (geluid, geur, etc.) zijn in wet- en regelgeving
grenswaal'den opgenomen om de volksgezondheid te beschermen. De bio-energiecentrate zal ruim aan de
wettelijke emissienormen voldoen. De invloed van de ingebruikname van de bio-energiecentrale op de
achtergrondconcentraties van de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer gcnoemde stoffen in de omgcving
van de inrichting zal verder worden onderzocht.

Dit aspect zal in het MER worden uitgewerkt, zowel voor de voorgenomen activiteit als voor de
alternatieven en de varianten. Uiteraard zullcn hierbij de Beste Beschikbare Technieken worden
mcegellomen.

6.12 Grensoverschrijdellde effectell

Gezien de Jigging van de locatie worden geell grensoverschrijdende rnilieueffecten verwacht.
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Bijlage 1 Uteratuur en overige referenties

Blj/agell

1. Milieu Effect Rapport Bio-energiecentrale N.V. Huisvuilcentrale N-I-I, 2 november 2005, auteurs:
Ecofys BV en Tauw BV.

2. Het vierde Nationale milieubeleidsplan (NMP4) "Een wereld en eell wi!: werken aan duurzaamheid",
juni 2001 (kabinetsnota).

3. Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012, versie maart 2007, ministerie van VROM.

4. Provinciale milieuverordening van de provincie Zuid-Holland, Ie tranche (1994) tot en met 5c

tranche (2007).

5. Beslemmingsplan "Uitbreidingsplan in hoofdzaak del' gemeente Dordrechl", juni 1961.

6. Richtlijn 2001177IEG, 27 september 2001

7. "Duut'zame Energie Nederland 2007", Centraal Bureau voar de Statistiek (2008)

8. Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, deeI I, ministerie van VROM, juni 1999

9. Evaluatienota Klimaatbeleid, de voortgang van het Nederlandse klimaatbeleid: eell evaluatie van
het ijkmament 2002, ministerie van VROM, februari 2002

10. Evaluatie Klimaatbeleid 2005, Onderweg naar Kyoto, Een evaluatie van het Nederlandse
klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto, ministerie
van VROM, 2005

II. Derde energienota, 1995, Ministerie van EZ (kamerstukken II, 199511996,24525, nrs. 1-2)

12. Nu voor later, Energierapport 2005, ministerie van EZ (2005)

13. Actieplan Biomassa: inhoudelijk eindrapport, Sentcrnovem, januari 2006

14. "Nieuwc energie vaal' het klimaat wcrkprogramma schoon en zuinig" van het ministcric van
VROM (i.s.m. 5 andere ministeries), september 2007

15. Richtlijn 20011801EG, 23 oktobcl' 2001
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BAT

BBT

BVA

Capaciteit

DeNOx

Emissie

IPPC

Ill.C.r.

MER

NAP

RGR

Startnotitie

Begrippen en afkortingen

Best available techniques (Engelse teml voor BBT)

Beste beschikbare techniekcn (Nedcrlandse term vaal' BAT)

Besluit vcrbranden afvalstoffen

De hoeveelheid matcriaal die cen installatie ofbedrijfkan verwerken onder bepaalde
condities.

Onderdeel van de rookgasreiniging dat NOx (stikstofoxide) uit de rookgassen verwijdert en
orozet in N2 en I-hO

De uitstaot van stoffen naar het milieu. Oak de omvang van deze uitstoot.

De Europese richtlijn voar de gcintegreerde preventie en bestrijding
van verontreiniging (integrated pollution prevention and control).

De procedure waarbij de milieueffecten van cen voorgenomen activiteit en mogelijke
alternatieven in kaart worden gebracht. Het dooriopen van de procedure resulteert
uiteindelijk in een rapport, namelijk het MER.

Milieu-effectrapport. Bet product van een m.c.r.

Normaa[ Amsterdams PeB, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen in Nederland worden
gerelateerd.

Rookgasreiniging: het onderdeel van een verbrandingshjn bedoeld voar het verwijderen van
verontreinigingen (o.a. zware metalen, bepaalde gassen en stat) uit de rookgassen die
ontstaan bij de verbranding van het afval.

Het eerste officiele document tijdens de m.e.r. dat bedoeld is om de
overheid en andere betrokkenen en belanghebbenden te informeren over de voorgenomen
activiteit. Op basis van de stattnotitie, het advies van de Commissie MER en
inspraakreacties van betrokkenen en belanghebbendcn worden de richtlijnen voor het MER
opgesteld door het bcvoegd gezag (in dit geval de provincie Zuid-Holland).
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