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1 i n l e i d i ng 

1.1 Aanleiding 

Maatschap Europoort Terminal (verder MET genoemd) opereert een olieopslagterminal voor aardolie in 
Europoort- Rotterdam MET is voomemens om binnen de bestaande inrichtingsgrenzen de huidige tankopslag 
met 378.000 m^ uit te breiden. Deze uitbreiding is gewenst ten behoeve van extra opslagcapaciteit om 
gedurende het tankonderhoudsprogramma over voldoende opslagcapaciteit te kunnen t)eschikken alsmede 
vanwege gewenste kwaliteitsvertwtering. Daamaast wordt de logistieke keten binnen de sector steeds 
complexer wat leidt tot onzekertieden tn de aanvoer naar de terminal. De uitbreiding van de terminal is tevens 
gewenst om deze or^ekerheden in de toelevering van aardolie in de toekomst fc>eter te t>eheer5en. 

Voor de oprichting of uitbreiding van een inrichting bestemd voor de opslag van aardolie en petrochemisch 
gerelateerde producten met een opslagcapaciteit van circa 378.000 m^ (320.000 ton) is, ingevolge onderdeel C, 
activiteit 25 van de bijlage van het Besluit milieu-effectieipportage 1994, het maken van een 
Milieueffectrapport (MER) verplicht en dient de m.e.r-procedure te worden opgestart. Met het indienen van 
de startnotitie t}egint deze m.e.r.-procedure. 

Doel van de startnotitie is zo veet informatie te verschaffen dat het bevoegd gezag op basis daarvan richttijnen 
voor het milieueffectrapport van een project kan uitvaardigen. In de startnotitie kunnen de achtergronden en 
uitgangspunten van een project, de voor het milieu belangrijke aspecten en de mogelijke attematieven 
aangegeven worden. 

In deze startnotitie zal worden ingegaan op het plan van Maatschap Europoort Terminal betreffende de 
uitbreiding van een tankopslaglocatie voor aardolie in Europoort-Rotterdam ('het project'). 

De startnotitie tigt vier weken ter inzage. In die periode kunnen burgers, t>elangengroeperingen en 
overheidsinstanties hun veriangens over de inhoud van het milieueffect kenbaar maken. 

1.2 Het project 

Om voorraden vloeibare aardolieproducten te kunnen t)eheren, wil Maatschap Europoort Terminal haar 
bestaande tankenparit op haar terrein te Europoort-Rotterdam uitbreiden. De uitbreiding is ook nodig om te 
kunnen voorzien in aardolie met verschillende zwavelgehalten, die door menging ('blending') worden verkregen. 
Hiertoe wordt een stuk ten'ein van ca. 85.000 m^ geschikt gemaakt voor de opstag en veriading van aardolie, tn 
totaal komen er vier opslagtanks bij met een totale opslagcapaciteit van ca. 378.000 m .̂ 

De opslagtanks worden uitgevoerd met een drijvend dak, ook wet floating roof genoemd. 

De aardolie wordt aangevoerd in zeetankers. De schepen meren af aan de bestaande zeesteiger van MET in de 
T Petroleumhaven aan het Calandkanaal. 

De aandolie wordt hoofdzakelijk afgevoerd via pijpleidingen. 
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1.3 Doel van het MER 

Het doel van de milieueffectrapportage (m.e.r.) is om de belangrijke milieugevolgen van een project inzichtelijk te 
maken en het milieu een volwaardige piaats te geven in de besluitvonning over projecten met mogelijk 
belangrijke nadelige gevotgen voor het milieu. 

1.4 Het Bevoegd Gezag 

Voor het uitvoeren van het initiatief zijn diverse vergunningen en bestuiten nodig. Het besluit waarvoor het MER 
moet worden gemaakt is de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm). De provincie Zuid-Holtand is 
hiervoor bevoegd gezag. 

De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van een inrichting met betrekking tot de volgende categorieën 
van het Inrichtingen- en vergunningbesiuit (Ivb): 
• Categorie 5.1. (Inrichtingen voor het ven/aardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht 

ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen). 
• Categorie 5.3, tid a (het opslaan of overstaan van aardolie of kootwaterstoffen in vloeibare toestand met een 

capaciteit voor de opslag van deze stoffen of producten van 100.000 m^ of meer). 

Voor de urtbreiding is geen aanpassing van de vergunning inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
nodig. Hierom zal Rijkswaterstaat niet worden betrokken bij de m.e.r.-procedure. Eventuete milieugevolgen voor 
het oppervlaktewater worden wet meegenomen in het MER. 

Tevens is een bouwvergunning vereist van de Gemeente Rotterdam. Voordat de bouwvergunning geldig wordt 
moet de milieubeheervergunning zijn verieend en getoetst aan het tiestemmingsplan. 

DCMR zal namens de provincie Zuid-Hottand de milieubeheen/ergunningprocedure behandelen. Voor de bouw 
en het in gebmik nemen van de opslaglocatie is mogelijk een vergunning in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 vereist Tevens speett ook nog een mogelijke ontiieffingsplicht op basis van de 
Ftora- en Faunawet. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is hiervoor het Bevoegd Gezag. 
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1.5 Vergunningensituat ie 

In tabe\ 1 is een overzicht opgenomen van de retevante vigerende milieuvergunningen ten tïehoeve van de 
vergunningaanvraag voor MET. 

Tabel 1: overzicht vergunningen Maatschap Europoort Terminal 

Vergunning Datum verlening Bevoegd gezag Soort 

Vergunning Wet milieutïeheer 

Vergunning Wvo 

20 maart 2003 

20 februari 1974 

VVijziging op 7 mei 1981 

Provincie Zukl-t-loltand 

Rijkswaterstaat 

milieubeheervergunning 

lozingsvergunning 

1.6 De init iatiefnemer 

Naam initiatiefnemer 
Aard van de inrichting 
Adres 

Telefoon 
Telefax 
Contactpersoon 

Maatschap Europoort Terminal 
Op- en overslagbedrijf 
Moezelweg 101 (Havennr. 5540) 
3198 LS Europoort-Rotterdam 
0181 28 14 14 
0181 2814 17 
De heer P.W.A. van Hees 

Zie ook figuur 1: hierin is de ligging van de inrichting weergegeven. 
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1.7 MET 

MET is een joint-venture van de operator, Mafina BV (TOTAL) en Ruhr Oet Gmbh (joint-venture van BP en 
PDVSA). Ats strategische bedrijfseenheid van deze partners is de primaire taak van MET het waartwrgen van 
faciliteiten voor de tossing/tïetading van olietankers, de opstag van otie en de distributie van deze otie 
(at dan niet gebtend) naar rafflnaderijen in Duitstand en België, via respectievelijk de Rotterdam Rijn Pijpleiding 
(RRP) en de Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (RAPL). 

Jaariijks meren circa 250 mammoettankers bij MET af, elk met tussen de 100.000 en 300.000 ton aardolie, 
afkomstig uit verschillende werelddelen, aan txxïrd. Deze otie wordt opgeslagen in 19 tanks 
(totale opslagcapaciteit ca 1.5 miljoen m*) en vervolgens in de gewenste verhouding naar de raffinaderijen 
gedistribueerd. Via een comptex leidingnet is MET verbonden met twee pompstations voor de distributie naar 
België en Duitstand en tevens met diverse getijksoortige bedrijven in de straal van 30 km. Jaariijks wordt circa 22 
miljoen ton door de terminal doorgevoerd, mim 20 % van de totate doorvoer in de Rotterdamse haven. 

Figuur 1: ligging van MET (Uauw) oriéntatie: noord p>ron: Havenbedrijf Rotterdam N.V.] 
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1.8 Mil ieu en vei l igheid bi j MET 

De operaties van MET zijn veilig, kwalitatief hoogwaardig, accuraat, efficiënt, met beheersing en bepertting van 
mogelijke milieubelasting en voldoen minimaal aan de wettelijk gestelde eisen. Veitigheid en milieu zijn 
gewaartxïrgd door het MET Management Integnty System (MMtS). 

In het MMIS zljn onder andere volgende beleidsuitgangspunten opgenomen: 
• Bij atte bestaande en toekomstige activiteiten is het beleid van MET erop gericht dat gezondheid en 

veitigheid van medewerkers, anderen die bij deze activiteiten betrokken zijn en omwonenden gewaartïorgd 
zijn, en dat mogelijke milieubelasting van het bedrijf in al zljn aspecten t>eheerst en beperkt wordt. 

• MET zet zich in om een bedrijfsvoering toe te passen met, bij normaat gebmik, een minimate kans op 
verstoring van het milieu en gezondheid en optimale arbeidsomstandigheden. 

• Bij de uitvoering van het beteid wordt niet alteen voldaan aan de wettetijke verptichtingen, maar wordt 
gestreefd naar extra constructieve maati'egelen om veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en welzijn te 
waarborgen Dit vertaatt zich o.a. naar het voorkómen van persoontijk tetsel zowel binnen als buiten de 
inrichting alsmede het voorkómen van materiëte schade. 

De voorschriften van de milieubeheervergunning zijn integraal opgenomen in het MMIS. Er getden eenduidige 
procedures, richtlijnen en werkmethodes voor activiteiten met milieukundige raakvlakken. Prestaties worden 
intem getoetst 
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2 Motivering en kenmerken van de voorgenomen activiteit 

2.1 Motivatie 

De motivatie van de voorgenomen activiteit is drieledig: 
• Bij MET is behoefte aan extra opslagcapaciteit om gedurende het tankonderhoudsprogramma over 

votdoende opslagcapaciteit te kunnen beschikken voor haar participanten; 
• Bij MET is behoefte aan extra opslagcapaciteit om de participanten van de gewenste kwaliteit 

('crude blend' met een bepaald zwavelgehalte) te kunnen voorzien; 
• Het verder t)eheersen van onzekerheden inzake levering is een uitbreiding van de opslagcapaciteit gewenst. 

Binnen de terreingrenzen van MET is er votdoende mimte om vier tanks te bouwen en aan te sluiten op het 
bestaande leidingwerk. Bij de aanteg van de tenninal is indertijd at rekening gehouden met de bouw van extra 
tanks. Ter plaatse van de uitbreiding is al een preload (voorbelasting) aangebracht die en/oor heett gezorgd dat 
de bodem nu de juiste stabiliteit heeft om te votdoen aan de criteria van tankbouw. 

2.2 Doelstel l ing 

Het doel van de activiteit is uitibreiding van de opstag binnen de bestaande inrichting van aardolie 
(ktasse 1 product). 
Binnen de doelstelling valt uitdrukkelijk het bijtx)uwen van drie horizontale dlindrische tanks van ca. 105.000 m ,̂ 
en één van ca. 63.000 m ,̂ voorzien van drijvende daken en dubbele seats. 
De geplande uitbreiding van de opslag vindt plaats op het terrein van MET door middel van het bijtx>uwen van 
4 tanks met drijvend dak (bestaand aantal EFR tanks met dubbele seats is 19). 

2.3 Aard en omvang van de activiteit 

Opslagtanks 

De vier opslagtanks hebben in totaal een opslagcapaciteit van ca 378.000 m , waarvan drie opslagtanks van ca. 
105.000 m^ met een hoogte van ca. 21 m en een diameter van 79 m en één opslagtank van 
ca. 63.000 m^ met een hoogte van ca. 18.8 m en een diameter van 70 m. De tanks worden enkelwandig 
uitgevoerd. 
De opslagtanks zullen voldoen aan de NEN 14015-1 (2004)̂  en PGS 29^. De tanks zijn voorzien in een 
bestaande tankputten met een toereikende omwalling. 

In figuur 2 is schematisch 'het project' schematisch weergegeven. In bijtage 1 is een overzichtstekening 
opgenomen waarin 'het project' gearceerd is weergegeven. 

Leidingsystemen en pompen 
De tanks zullen worden aangesloten op het bestaande leidingtracé en de pomp-manifolds van MET. De 
leidingsystemen zullen voldoen aan diverse intemationale standaarden voor drukleidingen en aansluitingen, 
zoals ANSI B31 3. ASTM A105N, ASTM A234 en de PED-richtiijn (Pressure Equipment Directive). Er zat één 
pomp worden bijgeplaatst. 

'' specificatie voor het ontwerpen en de fabricage van ter piekke gebouwde, verticaie. dlindrisctie, bovengrondse, gelaste stalen tanks met vlakke bodem 

voor de opstag van vloeistofTien bij omgevingstempefatuur en hoger. 

Richtiijn voor bovengrondse opslag van brandtiare vloeistoffen in verticale cifirKlnsche tanks. 
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Figuur 2: voorgenomen activiteit MET (rood/gearceerd) 

2.4 Operationeel proces en wijze van aanleg 

Operationeel proces 
De aardolie wordt per tanker aangevoerd en vervolgens met de steigerieidingen en de scheepspomp via het 
lejdingti'acé naar één van de opslagtanks gepompt. 

De doorzet zal niet toenemen omdat de terminal het karakter van een strategische terminal zat krijgen. Hierdoor 
neemt het aantal scheept>ewegingen naar verwachting ook niet toe. Door de extra opslag-capaciteit neemt alleen 
de verblipjd van de aardolie toe. Mocht blijken dat de doorzet en, zodoende ook het aantal scheepsbewegingen 
toeneemt, dan zal die toename maximaat 8 procent ten opzichte van de t>estaande situatie bedragen. 
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Indien de klant verzoekt (een deet van) de aardolie verder te ti^nsporteren binnen of buiten Nederiand, wordt de 
otie via het leidingtracé verpompt voor verder transport. 

Door de uitbreiding zat geen extra afvoer per schip plaatsvinden en zal het aantat scheepst>eladingen niet 
toenemen. Zodoende vinden er geen verdrijvingsveriiezen door belading plaats. Om deze reden is er geen extra 
dampbehandeling noodzaketijk. 

Wijze van aanleg 
Het is zowel voor MET als voor andere betrokkenen van belang om de aanleg zo veilig mogelijk uit te voeren Dit 
doet MET aan de hand van een gedetailleerd bouwveiligheidsplan, waarin atte risicoaspecten worden 
geadresseerd. Bij de aanleg zulten geen andere verstoringen opti'eden dan de gebruikelijke verstoringen die met 
bouwprojecten gepaard gaan. 

2.5 Alternatieve locaties 

Vanwege de samenhang met de bestaande opstagterminat van MET, zijn er geen realistische andere tocaties. 
Aangezien de doetstelling van de voorgenomen activiteit is het bijbouwen van drie tanks binnen de bestaande 
inrichting van MET, zijn er geen tocatie-attematieven die aan de doelstelling beantwoorden. Gezien de 
geografische ligging van de geplande uitbreiding, de omvang van de uitbreiding en de integratie in de tiestaande 
MET tankterminal is de voorgenomen locatie tevens de beste locatie voor de uitbreiding van de opslagcapaciteit 
Gezien de beperkte overige ruimte op het terrein, zijn er voor de voorziene ptaatsing geen altematieven binnen 
de terreingrenzen van MET voor het tx)uwen van 4 soortgelijke tanks. Attematieve locaties worden in het MER 
dus buiten beschouwing gelaten. 

2.6 Uitvoeringsaltematieven en varianten 

Ten tïehoeve van het MER zullen onder meer de volgende technische uitvoeringsvarianten in relatie tot 
mitieubetasting worden onderzocht 
• Type en grootte van de opslagtanks; voor het opstaan van vloeibare aardolieproducten zijn verschillende 

tenktypes te onderscheiden. Aan wetke eisen moet een tank minimaat voldoen en wat zijn attematieven met 
betrekking tot bodembeschemiende voorzieningen? 

• Luchtemissie; zijn er technische varianten om de emissie te beperiten. waarbij emissiebeperking wordt 
afgewogen tegen veiligheid. 

• Aansluitingen taad/tosteidingen; procesbeveiligingen en insluitsystemen zijn mede bepalend voor de grootte 
van de risicocontour. Eventuete uitvoeringsvarianten zulten worden toegepast om een zo ktein mogelijke 
contour te creëren. 

Uitvoeringsvarianten die niet milieuvriendelijker zijn dan de voorgenomen activiteit vallen af en worden niet 
uitgeweritt. Ats er milieuvriendelijkere uitvoeringsvarianten zijn, zullen deze worden uitgewerkt tot op hetzetfde 
niveau als de voorgenomen activiteit 

De voorgenomen activiteit met de meest milieuvriendelijke varianten vormt het meest milieuvriendelijke 
alternatief In de uiteindelijke afweging tussen de meest milieuvriendelijke varianten en de voorgenomen activiteit 
zat het vooriteursaItematief (VKA) worden bepaald. Het VKA is een gewogen oordeet op basis van de in het 
MER verzamelde informatie. 
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Naast de voorgenomen activiteit zulten in het MER dus drie altematieven aan de orde komen: 
• Het nulaltematief: dit dient louter ats referentie, omdat het niet aan de doelstellingen van de voorgenomen 

activiteit beantwoordt. In het nulaltematief zal worden aangegeven wat de milieugevolgen van de autonome 
ontwikkeling zijn ats de voorgenomen activiteit niet doorgaat 

• Het meest milieuvriendelijke attematief (MMA). 
• Het vooriteursattematief (VKA). 

2.7 Toekomst ige ontwikkel ingen 

Binnen de grenzen van de bestaande inrichting zijn er eigentijk geen mogetijkheden voor verdere uitbreiding 
anders dan de toestaande installaties vervangen door grotere. Dergelijke ontwikkelingen en plannen zijn niet aan 
de orde. 
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3 Bestaande situatie en milieuaspecten 

3.1 Algemeen 

Dit hoofdstijk gaat in op de primaire milieuaspecten zoals tucht, toodem, water, geluid, en veitigheid. Daamaast 
krijgt de natuur aandacht. Ten slotte wordt nog ingegaan op overige milieuaspecten. Tevens wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de aanteg- en gebruiksfase. 

3.2 Aanlegfase 

De aanleg vindt volledig ptaats binnen de bestaande inrichting. De milieueffecten van de aanleg, zoals geluid en 
de verkeersintensiteit, wijken niet af van die van een gebnjikelijk bouwwerit van vergelijkbare omvang. Tijdens de 
bouw zat een tijdelijke toename van bouwverkeer van en naar de inrkihting ontstaan. De aanleg duurt circa 
2,5 jaar. 
Tijdens de aanleg zat er algemeen bouwafval vrijkomen. Dit bouwafval kan toestaan uit resten staat van de tanks, 
kunststoffen etc. Het afval wordt apart verzameld en afgevoerd via het overige afval van de bestaande inrichting. 
Tijdens de aanlegfase zutlen de werittijden aangepast worden. Hierbij zat geluidsoveriast zoveel mogelijk toeperitt 
wonjen. 

Er wordt vooralsnog géén grondwateronttrekking voorzien tijdens de aanlegfase. 

3.3 Bestaande toestand van het mil ieu en autonome ontwikkel ingen 

Om de gevotgen voor het milieu ten gevolge van de voorgenomen activiteit te kunnen bepalen is het noodzakelijk 
de referentiesituatie te definiëren. De referentiesituatie betreff de (milieu)kwatiteit, eigenschappen, processen en 
relaties in het beschouwde gebied. Daamaast schept de referentiesituatie een kader voor de beschrijving van de 
mogetijke effecten van het project en wordt de uitgangssituatie vastgelegd om effecten tijdens en na reatisatie 
van het project te kunnen toetsen. Ten slotte vindt een beschrijving van de autonome ontwikkeling in het 
beschouwde gebied plaats zonder dat het project ten uitvoer wordt gebracht (nulaltematief). zoats deze is 
beschreven in paragraaf 2.6. 

De beschrijving behandelt de aspecten iucht, bodem en grondwater, oppervtaktewater, geluid, veiligheid, 
landschap, ecologie en flora en fauna. Het gebied waarop de beschrijving van een aspect zich concentreert kan 
in omvang variëren, al naar gelang de per aspect te verwachten effecten. 

3.4 Primaire mil ieuaspecten en vei l igheid 

3.4.1 Lucht 

De tuchtitwatiteit ter ptaatse wordt toepaald door emissies van in naburige bedrijven, het wegveriteer en 
scheepvaartverkeer. Tijdens het in toedrijf zijn van de opslagterminat worden slet̂ hts in zeer beperkte mate 
stoffen geëmitteerd naar de tucht. De opslagtanks worden voor een minimale emissie uitgerust met een drijvend 
dak voorzien van dubbete seals. 

Het MER zat inzicht geven van de bijdrage van de uitbreiding aan de emissies van de opstagterminat. Bij 
opslagtanks zijn uitpompveri iezen en uitdamping veri iezen te venvachten, deze vertiezen treden op ats emissie 
van vluchtige organische stoffen (VOS). De toename van deze emissies zal beperkt zijn aangezien de totale 
doorzet van de terminal naar verwachting niet toeneemt. 

startnotitie Uitbreiding Opslagcapaciteit MET Rotterdam-Europoort 



ï 
TEBODIN 
Consul tants & Engineers 

Tebodin Netheriands B.V. 

Ordemummer 40302.00 

Documentnionmer 73300078 

Revisie: B 

Datum: 20 juli 2009 

Pagina: 15 van 23 

Verdrijvingsveriiezen bij de opslagtanks worden niet verwacht aangezien er bij MET geen frequente operationele 
daktandingen ptaatsvinden, waarbij er mimte ontstaat tussen de vloeistof en het drijvende dak. De opslagtank is 
minimaat gevuld tot ca. 2 meter ten opzichte van de bodem van de tank. 

Tevens vinden er naar venvachting geen extra scheepst)eladingen plaats, waardoor verdrijvingsveriiezen als 
gevolg van belading niet toenemen. Dit betekent dat geuroveriast als gevotg van de uiUoreiding ook niet zat 
toenemen, omdat geuroveriast met name ontstaat bij scheepsbeladingen. 

Bij de opslagtanks hoort apparatuur zoals pompen en leidingen waar diffuse emissies van VOS kunnen 
optreden. 

De VOS-emissies naar de lucrht zulten worden gekwantificeerd en getoetst aan de van tcoepassing zijnde 
grenswaarden en normen (zoals toenzeen). 

Bijdrage ten aanzien van verbrandingsemissies, zoals NO2, SO2, PM10, en verzurende en vermestende 
depositie wordt niet verwacht, aangezien naar verwachting het aantal scheepsbewegingen niet zal toenemen. 

Indien doorzet en, zodoende ook het aantal scheepsbewegingen zal toenemen, zulten de deelstudie en het 
MER hierop worden aangepast 

3.4.2 Bodem en grondwater 

Emissies naar de bodem en het grondwater zijn in beginsel afwezig. Eventuele emissies naar de bodem kunnen 
uitsluitend worden veroorzaakt door storingen en andere ongewenste gebeurtenissen. In overeenstemming met 
de Nederianse Richtiijnen Bodembescherming zat met btxJembeschermende voorzieningen en maatregelen 
worden gezorgd voor een verwaarioosbaar bodemrisico Een bodemrisicoanatyse zal dit in het MER duidelijk 
maken. 

3.4.3 Oppervlaktewater 

De strategie voor afvalwater is metname gericht op het gebruik van preventieve maatregeten in het ontwerp. 
Indien echter door incidenten verontreinigd afvalwater ontstaat, zat gebruik worden gemaakt van een gescheiden 
systeem voor niet-verontieinigd en verontreinigd afvalwater. 

De afvalwaterstromen die vrijkomen bij de opslagterminal bestaan uit: 
• tek-, mors- en drainvttoeistoffen ;̂ 
• hemelwater. 

Hemelwater van de tanks wordt in een gestoten systeem opgevangen. Het hemelwater wordt via een olie
waterscheider getoosd Afgescheiden olie wordt hergebruikt op de locatie. Bij onderhoud van de olie
waterscheider wordt het slibmengsel afgevoerd naar een eritende verwerker. 

Alle activiteiten zulten in overeenstemming worden gebracht met de Wvo-vergunning. 

^ De tanks worden niet gedraind via een waterdrain in de tank Het hemelwater van de t»iks wordt afgevoenj vartaf het drijvertd dak. 
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3.4.4 Geluid 

De Europoort ligt in een geluidgezoneerd gebied. Dit betekent dat daarisuiten geen hogere geluidstoelasting dan 
50 dB(A} etmaalwaarde mag worden veroorzaakt. 

Het bij het MER te voegen geluldrapport zal een berekening geven van de huidige en toekomstige getuid-
betasting ten gevolge van de voorgenomen activiteit en de attematieven. Verder zat worden ingegaan op de 
getuidsaspecten ten gevolge van de aanvoer van olieproducten met behulp van schepen en de afvoer van 
olieproducten via diverse aan- en afvoerroutes. Indien doorzet en, zcodtoende ook het aantel scheepsbewegingen 
zal toenemen, zullen de deelstudie en het MER hierop worden aangepast. 

3.4.5 Energie 

Energiezorg is een noodzakelijk instrument voor het realiseren van een blijvende vertoetering van de energie 
efficiency. Hoewet de terminal energie-extensief is, heeft MET de energje-effidencydoelstellingen vastgelegd met 
daaraan gekoppeld concrete maatregelen. De uitbreiding heeft een geringe bijdrage aan het energieverbuik en 
aanvullende maatregeten worden niet verwacht. 

3.4.6 Externe veiligheid 

De strategie van MET is het ontwerpen van een veitige terminal. De beste beschikbare technieken worden 
toegepast om risico's vtoor de omgeving te vcoorkomen. 

In het MER zat ruime aandacht geschonken worden aan de risico's voor de directe omgeving. Hiertcoe zat een 
kwantitetieve risico analyse (QRA) worden opgesteld zodat inzicht wordt verkregen in het plaatsgebonden risico 
en het groepsrisico in de dire<:te omgeving van de temiinal. De resulteten van de QFRA worden getoetst aan de 
van toepassing zijnde richtiijnen welke zijn opgenomen in het 'Besluit exteme Veitigheid inrichtingen' (BEVl). 
Tevens is op de terminal het Bestuit Risico's Zware Ongevallen 1999 (BRZO 1999) van toepassing In het MER 
zat op de inhoud van het nog op te stelten veiligheidsrapport worden Ingegaan, als onderdeel van de 
mitieubeheervergunningaanvraag. In het MER zat ook aandacht worden besteed aan de exteme veitigheid met 
betrekking tot het scheepvaartveriteer in relatie tot de omgeving. Hiermee worden toedoeld onder meer de 
Nieuwe Watenweg en de T Petroleumhaven. 

Indien doorzet en, zodoende ook het aantat scheepsbewegingen zat toenemen, zullen de deelstijdie en het 
MER hierop worden aangepast 

Ook wordt in het MER een milieurisicoanalyse (MRA) opgenomen. Hierin worden de risico's van verspreiding van 
milieuschadelijke stoffen naar het oppervtaktewater beschreven. Op het gebied van exteme veitigheid zal het 
MER zowet de aantegfase ats de gebruikstese van het project beschouwen. 

3.4.7 Rampenbestrijdingsplan 

Voor het bijzondere geval dat zich een ongeluk vcoordcoet op de terminal zat het besteande rampen
bestrijdingsplan indien nodig \w)rden aangepast Tevens zullen het bestaande inteme notodplan, het toesteande 
aanvalsplan en het besteande calamiteitenplan waar nodig worden aangevuld. Dit zat in samenwerking en 
overteg met de lokate en regionate Branctweer ptaatsvinden. 
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3.4.8 Nautische veiligheid 

Omctet het aantat scheepsbewegingen naar venvachting niet verandert, zat geen aandacht worden besteed aan 
nautische veiligheid. 
Indien doorzet en, zodoende ook het aantel scheepsbewegingen zal tcoenemen, zal het MER hierop wonjen 
aangepast. 

3.5 Natuur en landschap 

Het havengebied van Rotterdam is niet aangewezen of aangemeld ats Vcogelrichtiijngebied of Habitetrichtiijn-
gebied (Natura 2000-gebieden) of Wetiand. Wel zijn op korte afstend enkele natuurgebieden gelegen die onder 
toovengenoemde beschermingszones vallen. Deze gebieden zijn door de lidsteten aangewezen krachtens 
Richtiijn 79/409/EEG (= Vogelrichtiijn) en Richtiijn 92/43/EEG (= Habitetiichtiijn) of de Wetiands-Convention. In 
tet>el 2 wordt de afstend aangegeven van de inrichting tot de dichtstbijzijnde natuurgebieden. 

Tatoel 2: Afstenden tot aan de natuurgebieden vanaf de inrichting 

Gebied 

Voomes Duin 

Vcoomes Duin 

Vcoomes Duin 

Vcoordette 

Voordelte 

Solleveld/Kapittelduinen 

(ind. Staelduinse Bos) 

Oude Maas 

Haringvliet 

Haringvliet 

Omvang 

159 ha 

1.388 ha 

1.388 ha 

92.267 ha 

92.267 ha 

742 ha 

399 ha 

11.833 ha 

11.633 ha 

Richtlijn 

Vtogelrichttijn 

Habitetrichttijn 

Wetjand 

Habitatrichtlijn 

Vogelrichtlijn 

Habitetrichttijn 

Habitatrichtlijn 

Habitetrichtiijn 

Vogelrichtlijn 

Afstand 

tot site 

[km] 

Circa 11 

Circa 11 

Circa 11 

Circa 12 

Circa 12 

Circa 8 

Circa 12 

Circa 11 

C i r ca l ! 

In het MER zal behandeld worden of en in welke mate de vcoorgenomen activiteit invtoed op de habitets in deze 
beschermde gebieden zal uitoefenen. 
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Figuur 3: ligging van MET ten opzicht van Natura 2000-gebieden (Bron: Ministerie van LNV, 2006) 

Indien op basis van de Natuurtoeschermingswet 1998 een zogenaamde 'passende beoordeling' dient te worden 
opgesteld, vanwege de kans op significant negatieve effecten, zal dit in het MER worden opgenomen. 

3.6 Overige mil ieuaspecten 

Tevens zat aandacht wonjen loesteed aan mcogelijke cumulatie van negatieve effecten met overige initiatieven en 
de mcogelijkheden om de eventijele negatieve effecten te mitigeren. 

3.7 Samenhang met andere activiteiten ter plaatse 

Gezien de reeds bestaande activiteiten van MET (grcootschalige opslag en veriading van vloeibare en 
gasvonnige chemie- en olieproducten) op het terrein is in het kader van efficiëntie de geprojecteerde indeling de 
meest geschikte Icocatie daar het soortgelijke ac:tiviteiten betreft. De samenhang met de reeds besteande 
ac:tiviteiten ter ptaatse is dan ook grcoot 

3.8 Beste Beschikbare Technieken 

De EU Ricrhtiijn 96/61/EG inzake Geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging is in Nederiand 
geïmplementeerd in de Wet mitieubeheer en Wet verontreiniging opfoervtaktewateren. De lidsteten worden 
verplicht om grote milieuvervuilende t)edrijven te reguleren docor middel van een vergunning gebaseerd op de 
Beste Beschikbare Technieken (BBT). 
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Op de onderhavige opslag is de IPPC-richtiijn niet van tcoepassing. maar via de Regeling aanwijzing 
BBT-dcocumenten is het BREF 'Op- en Overslag Bulkgoederen' wel toepastoaar. MET zal vrijwillig het projecrt 
laten voldcoen aan de criteria van BBT volgens dit BREF. 

Hiemaast zijn de volgende Nederiandse informatiedocumenten relevant: 
• Nederiandse emissierichtiijn lucht (NeR). 
• Nederiandse richtiijn bcodem bescherming (NRB), inclusief de 'Ricrhtiijn Bodembescherming atmosferische 

bovengrondse opslagtanks' (BoBo), IMKO-2 paragraaf 2.3.2. 
• PGS 29: bovengrondse opstag vloeibare aardolieproducten in verticale cilindrische instellaties. 
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4 Ove r i ge o n d e r d e l e n v a n he t MER 

4.1 De werkwijze voor het bepalen van de effecten 

4.1.1 Gebiedsafbakening 

Het MER moet inzicht geven in de effecten die de voorgenomen activiteit en de altematieven en uitvoerings
varianten hebben vcoor 
• de natuuriijke omgeving; 
• de ruimtetijke ordening; 
• de woon- en leefomgeving (dichtstbijzijnde wcoonkem is Rozenburg op ca. 1,5 km afstend). 
De effecten van attematieven en uitvcoeringsvarianten verschillen in reikwijdte. Sommige effecten manifesteren 
zich voorat binnen de directe omgeving van de inricrhting zoats geluidhinder. Andere effecrten hebben een grotere 
dracht. Tijdens de MER-studie wordt per type bepaald hoe grcoot het studiegebied moet zijn. 

4.1.2 Kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving 

De milieueffecten kunnen kwantitetief en kwalitetief beschreven worden. Een kwantitetieve bescrhrijving drukt een 
effect in cijfers uit. Een kwalitetieve bescrhrijving is in de regel globaler en heeft een meer bescrhouwend karakter. 
Het geeft bijvcoorbeeld aan of er sprake is van een verslechtering of vertoetering, zonder dat er exacte cijfers 
worden gebmikt. In het MER zullen de effecrten zoveel als mogetijk kvrantitatief worden weer gegeven. 

4.2 Vergel i jk ing van de al tematieven 

De te verwachten milieueffe<::ten van de voorgenomen activiteit van de gebruiksfase worden vergeteken met de 
referentiesituatie, met het nulaltematief horend bij de autonome ontwikkeling en met de overige altematieven en 
uitvoeringsvarianten. 
Daarbij zal MET atleen attematieven en varianten beschouwen die het binnen de bedrijfsvoering kan tcoepassen 
(integrale milieu- en veiligheidsafweging, operabiliteit en kosten). In het MER wordt, zoals gezegd, geen 
aandacht besteed aan attematieve tocaties. 
Uit de vergelijking van de voorgenomen activiteit en de altematieven en uitvoeringsvarianten blijkt welke 
milieueffecten onderscheidend zijn en in wetke mate. Op basis van deze vergelijking wordt het meest 
milieuvriendelijke attematief (MMA) gedefinieerd. 

4.3 Leemten in kennis en informatie 

Het MER geeft een overzicht van eventueel ontbrekende informatie over relevante milieuaspecten, vcoorspettings-
methoden en gevotgen vcoor het miiieu. Aangegeven zat wonjen in hcoeverre deze leemten een rol kunnen speten 
in de verdere t)esluitvorming. 

4.4 Aanzet tot een evaluatieprogramma 

Op grond van de effectvcoorspettingen en de daarbij vastgestelde teemten in kennis en informatie kan een 
evaluatieprcogramma worden opgesteld, tn een evatuatieprogramma worden de daadwerkelijke milieueffecten 
van de voorgenomen activiteit vergeteken met de in het MER voorspelde milieueffecten. Het MER zat een aanzet 
bevatten vcoor een eventueel evaluatieprcogramma. Dit programma is een teal van de overheid en wordt 
uitgevcoerd na reatisatie van de voorgenomen activiteit 
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4.5 Samenvatting van het MER 

Naast het MER wordt een voor een atgemeen publiek teesbare samenvatting uitgegeven. De samenvatting Is 
een beknopte en heldere weerslag van de inhoud van het MER en maakt duidelijk wat de crrudale punten zijn 
voor het te nemen bestuit. Het MER, en in het bijzonder de samenvatting van het MER, wordt geschreven voor 
een brede groep belangstellenden en toetrekkenen. 
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5 Procedurele aspecten 

In dit laatste hcx}fdstuk worden een overzicht gegeven van de m.e.r.-prcocredure en de ven/vachte planning voor 
het verkrijgen van de benodigde vergunningen gegeven. 

5.1 De m.e.r.-procedure 

De procedure vcoor de milieueffectrapportege en de totstandkoming van de mitieuvergunning (Wm) is 
weergegeven in tetoel 3. 

Tabel 3: overzicht tesen in de m.e.r.-procedure 

MIUEUEFFECTRAPPORTAGE 

Termijnen 

1 

1 

9wkn 

f 

13 

wkn 

;6wkn 

1 

8wkn 

; 6 wkn 

V ! 5wkn 

Acties Acties AcÉea 

Mta te fnen te r Bevoegd G ^ a a Derden 

Stannotit ie 
1 

Bekenomaknq 

CVerleg 

Oostalen MER 

Indienen MER 

Richtlïnen 

inspraak^ aav ies 

acvies 

hchHijnen 

Commissie-ma-

Beooioefng 

Aarhraanlbaartttia 

MER 

Beiemtmaklng 

MER 

Unvceren 

Voorgenomen 

Actk iteit 

Besluit over ds 

oprichtng • en 

aanleg ^nks 

insfxaak aovës 

en zienswiizen 

toetsingsaovies 

Commisse-mer 

Evaluatie 

Mireugevoiqen 

J 
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5.2 Ti jdsplanning voor het vergunningtraject 

Het tijdschema voor het vergunning traject neemt na venvacrhting crirca 12 maanden in toeslag na het indienen 
van de stertnotitie en is globaal ats votgt te verdeten: 

1. Indienen stertnotitie 
2. Vastetellen richtlijnen 
3. Indienen vergunningaanvraag Wm/MER en bouwvergunning 
4. Beschikking Wm 

Eind juti 2009 
Eind oktotoer 2009 
Eind januari 2010 
Eind juli 2010 
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Bijlage 1: Overzichtstekening van MET incl. uitbreiding 
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