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BESlUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten hebben op 22 juni 2011 een verzoek ontvangen van E.ON Benelux N.V.
(hierna E.ON) voor het wijzigen van de vergunning welke op 26 oktober 2007 met kenmerk
20667227/232600 op grond van de Wet milieubeheer (thans Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) is verleend voor een elektriciteitscentrale Maasvlakte Power Plant 3 (hierna:
MPP3-centrale) aan de Coloradoweg 10 te Rotterdam -Maasvlakte. De aanvraag is digitaal
ingediend via het omgevingsloket online (OlO) en is geregistreerd onder het OlO-nummer
26779.
Het veranderingsverzoek omvat het oprichten en in werking hebben (bouwen en milieuverantwoord ondernemen) van een afvanginstallatie voor het (dee Is) afvangen van koolstofdioxide (C0 2 ) uit de rookgassen van de MPP3-centrale en het comprimeren van de
afgevangen CO 2 ten behoeve van transport via een buisleiding naar buiten de inrichting, alwaar
het uiteindelijk definitief wordt opgeslagen in een leeg gasveld in de bodem van de Noordzee.
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd.

Bezoekadres
Paralielweg 1
311 2 NA Schiedam

De DCMR is goed
bereikbaar met
he! openbaar vervoer

Besluit
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besluiten, gelet op paragraaf 2.1 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning met het kenmerk 20667227 / 232600 die
op 26 oktober 2007 aan E.ON Benelux N.V. is verleend, te wijzigen. De vergunning wordt op de
volgende onderdelen gewijzigd:
1. het bouwen van een CO 2-afvanginstallatie;
2. het oprichten en in werking hebben van een CO 2-afvanginstallatie voor het
milieuverantwoord ondernemen.
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De volgende documenten maken dee I uit van de vergunning:
de aanvraag;
de bij de aanvraag behorende bijlagen, met uitzondering van het Milieueffectrapport
(MER), de Waterwetaanvraag , de Flora- en Faunascan, het Nulonderzoek bodem, het
"Nader onderzoek en Plan van Aanpak olieverontreiniging", bijlage 2 kadastrale kaart,
bijlage 4 plattegrond MPP3, bijlage 7 UPD en bijlage 9 Blokschema afvang.
De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden .
De van toepassing zijnde besluitteksten en de voorschriften uit de omgevingsvergunning
verleend aan E.ON Benelux N.V. op 26 oktober 2007, met kenmerk 20667227 I 232600, op
grond van de Wet milieubeheer (thans Wabo), zijn tevens van toepassing op de onderhavige
vergunning, tenzij de voorschriften dit in deze vergunning anders aangeven.
Aanvraag, procedure en zienswijzen
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (de uitgebreide voorbereidingsprocedure).
De aanvraag is beoordeeld aan artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan
het Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (hierna
Mor).

8evoegd gezag
Op grond van hoofdstuk 3 en categorie 1.3.b van bijlage I, onderdeel C, van het Bor zijn wij het
bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij
dienen wij ervoor zorg te drag en dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften
op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de
indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een
omgevingsvergunning moeten worden gevoegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen.
De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Mor.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op
ontvankelijkheid. Daaruit is gebleken dat de aanvraag onvoldoende is, vanwege het ontbreken
van informatie met betrekking tot maatvoering en preventieve maatregelen voor het onderdeel
bouwen en (onder meer) emissiegegevens, akoestische brongegevens, plattegrondtekeningen ,
procesflowschema, waterstofopslag en algemene veiligheidsvoorzieningen . Daartoe hebben wij
de aanvrager op 11 augustus 2011 per brief in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te
vullen. Op 16 september 2011 hebben wij deze aanvullingen met kenmerk
9V7319.90/N0051 rev1 1900208/Nijm (DCMR kenmerk 21239037) ,
kenmerk9V7319.90/N0049rev1 /903748/Nijm (DCMR kenmerk 21239038) en kenmerk
9V7319.90/N0050rev1 /903748/Nijm (DCMR kenmerk 21239036) ontvangen.
Wij zijn van oordeel dat, na aanvulling, de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving . Ook het bijgevoegde
Milieueffectrapport (MER) voldoet.
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Volgens artikel 2.7, lid 1 van de Wabo dient de aanvrager ervoor zorg te dragen dat de
aanvraag om de omgevingsvergunning betrekking heeft op aile deelactiviteiten die
onlosmakelijk met elkaar samenhangen. Is de aanvraag hiermee in strijd, dan moet de
aanvraag worden geacht onvolledig dan wei onjuist te zijn als bedoeld in artikel4 :5 van de
Aigemene wet bestuursrecht (Awb) . Van eventuele strijd is in dit geval niet gebleken.
De aanvraag is in dat opzicht eveneens ontvankelijk.
De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen .
Coordinatie met Waterwet
V~~r onderhavige wijzigingsaanvraag is tevens een vergunning ingevolge de Waterwet nodig.
Daartoe is gelijktijdig met onderhavige aanvraag een aanvraag om vergunning ingediend
ingevolge de Waterwet, waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu , uitgevoerd door
Rijkswaterstaat (RWS) dienst Zuid-Holland, het bevoegd gezag is.
In verband met de samenhang tussen beide aanvragen verzorgt Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, conform § 3.5 van de Wabo een gec06rdineerde behandeling van be ide
aanvragen.
Dit houdt onder andere in dat RWS een exemplaar van onderhavige Wabo-aanvraag heeft
ontvangen en in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen over de sam en hang tussen de
beschikkingen op de be ide aanvragen en over het ontwerp van de beschikking krachtens de
Wabo. Voorts zijn de beschikkingen gezamenlijk ter inzage gelegd.
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft bij brief van 13 september 2011 een advies
uitgebracht met het oog op de sam en hang tussen de bovengenoemde aanvragen. In dit advies
is aangegeven dat er tussen de twee aanvragen geen dusdanig samenhang is dat het geven
van een advies noodzakelijk is.
De wettelijke adviseurs en betrokken overheidsorganen
De volgende wettelijk adviseurs en/of betrokken overheden zijn in de gelegenheid gesteld te
adviseren over de aanvraag :
Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland;
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond;
Waterschap Hollandse Delta.
De volgende wettelijk adviseurs en/of betrokken overheden zijn in de gelegenheid gesteld te
adviseren over de aanvraag inclusief de ontwerpbeschikking :
Burgemeester en wethouders van Rotterdam;
VROM Inspectie;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland;
Burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne;
Deelgemeente Hoek van Holland.
De Commissie voor de Milieueffectrapportage adviseert over het MER.
Adviezen op de aanvraag
Op 18 juli 2011 hebben wij Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland, als zijnde bevoegd gezag in het
kader van de Waterwet, in de gelegenheid gesteld te adviseren op de samenhang tussen de
aanvraag ingevolge de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Op
9 september 2011 hebben wij het advies ontvangen, waarbij RWS heeft aangegeven geen
aanleiding te zien om inhoudelijk te adviseren op de Wabo-vergunning.
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Op 18 juli 2011 hebben wij het Waterschap Hollandse Delta, als zijnde de adviseur voor de
zogenaamde indirecte lozingen op de riolering, in de gelegenheid gesteld te adviseren op de
aanvraag. Op 11 augustus 2011 hebben wij het advies ontvangen , waarbij het Waterschap
Hollandse Delta heeft aangegeven geen aanleiding te zien om inhoudelijk te adviseren op de
Wabo-vergunning.
Op 18 juli 2011 hebben wij aan de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) een advies gevraagd in
het kader van het milieuverantwoord ondernemen en de groepsrisicoverantwoording ingevolge
artikel 12 uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). In hoofdstuk 2 worden deze
adviezen behandeld in de paragrafen over Brandveiligheid en Externe Veiligheid.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
voor dezen,

drs. M.M. de Hoog,
hoofd afdeling Haven en Industrie DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Verzonden: 25 oktober 2011
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan :
Gemeentewerken Rotterdam , Projectbureau Duurzaam , t.a.v. de heer M. te Veldhuis ,
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam;
Gemeentewerken Rotterdam, dS+V, bureau Omgevingsvergunningen , t.a.v. de heer
J. Sonneveldt, Postbus 6699, 3002 AR Rotterdam ;
Rijkswaterstaat Zuid-Holland, t.a.v. de heer P. Borgerding, Postbus 556, 3000 AN
Rotterdam;
Bibliotheek van Rotterdam, Hoogstraat 110, 3011 PV Rotterdam;
Waterschap Hollandse Delta, Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk;
ROAD, Postbus 133, 3100 AC Schiedam
Royal Haskoning, t.a.v. de heer I. Thonon, Postbus 8520, 3009 AM Rotterdam;
VROM Inspectie, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag;
Burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk;
Burgemeester en wethouders van Westvoorne , Postbus 550 , 3235 ZH Rockanje;
deelgemeente Hoek van Holland, Postbus 10, 3150 AA Hoek van Holland;
Milieufederatie Zuid-Holland, Postbus 22344, 3003 DH Rotterdam;
Mobilisation of the Environment, Waldeck Pyrmontsingel 18, 6521 BC Nijmegen;
Greenpeace, Afd. Klimaat en Energie, Postbus 3946, 1001 AS Amsterdam;
Stichting Werkgroep Noordzee, Keizersgracht 384, 1016 GB Amsterdam;
Stichting Natuur en Milieu, Postbus 1578, 3500 BN Utrecht.
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Zienswijzen
Dit besluit is een van de besluiten die nodig zijn voor het "Rotterdam Opslag en Afvang
Demonstratieproject", het zogenaamde ROAD-project. Onderhavig besluit is samen met het
besluit inzake de Waterwet als voigt voorbereid:
op 26 oktober 2011 is een kennisgeving met betrekking tot de ontwerpbeschikkingen
gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huisaan-huisbladen;
op 25 oktober 2011 is door de het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een
ontwerp van het besluit aan E.ON Benelux N.V. gezonden;
het ontwerp van het besluit ligt van 27 oktober 2011 tot en met 7 december 2011 ter inzage
bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, de DCMR Milieudienst Rijnmond, de bibliotheek van
Rotterdam, het gemeentehuis van Westvoorne, het deelgemeentekantoor van Hoek van
Holland.

Een ieder kan binnen zes weken na de start van de ter inzage termijn zienswijzen tegen de
ontwerpbesluiten indienen .
Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het
beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank
's Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag . Het besluit treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken.
Indien u of derde belanghebbenden er veel belang bij hebben dat dit besluit niet in werking
treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank 's Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een
beslissing is genom en.
Hoger Beroep
Tegen de uitspraak van de rechtbank kan binnen zes weken na bekendmaking hoger beroep
worden aangetekend. Het hoger beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Tevens wordt u verzocht een kopie van het bezwaarschrift, het beroepschrift en/of het verzoek
om voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843,3100
AV Schiedam.
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VOORSCHRIFTEN ALGEMEEN EN BOUWEN

1.1

Aigemeen
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1.1.1
In deze beschikking wordt onder bevoegd gezag verstaan: Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland, voor dezen het hoofd van de afdeling Haven en Industrie van de
DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam, telefoonnummer:
010 - 246 80 00, faxnummer: 010 - 246 82 83.
1.2

Bouwen

1.2.1
Met de op tekening in rood aangebrachte correcties wordt benadrukt op welke wijze
het plan moet worden uitgevoerd zodat wordt voldaan aan de bouwregelgeving;
bedoelde aanwijzingen dienen in acht te worden genomen.
1.2.2
Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in
de bouwregelgeving gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden
voorschrift(en), dienen de navolgende algemene nadere gegevens en bescheiden
(zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken voor aanvang
van de bouwwerkzaamheden , ter goedkeuring bij het bevoegd gezag GS te worden
aangeboden . Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang
worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag GS goedkeuring is
gehecht. Het betreft:
de kraanfundatie;
de voorzieningen t.b.v. de bouwput;
de bouwmethode en veiligheidsvoorzieningen (Bouwveiligheidsplan).
Om te kunnen beoordelen of de veiligheid als bedoeld in de artikelen 4.9 en 4.10 van
de Bouwverordening Rotterdam 2010 in acht zal worden genom en moet een
bouwveiligheidsplan ter goedkeuring bij het bevoegd gezag GS worden aangeboden.
Met uitvoering van de bouwwerkzaamheden mag pas een aanvang worden gemaakt
nadat dit bouwveiligheidsplan is goedgekeurd.
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1.2.3
Om te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan de in
het Bouwbesluit 2003 gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden
voorschrift{en) , dienen de navolgende constructieve nadere gegevens en bescheiden
(zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten) , uiterlijk 3 weken voor aanvang
van de betreffende onderdelen , ter goedkeuring bij het bevoegd gezag GS te worden
aangeboden. Met de uitvoering van de betreffende onderdelen mag geen aanvang
worden gemaakt voordat daaraan door het bevoegd gezag GS goedkeuring is
gehecht.
Het betreft hier:
een grondonderzoeksrapport t.b.v. de fundering;
de gewichts- en stabiliteitsberekening;
een controleberekening van de bestaande constructie{s);
de (toe te passen) palen en het palenplan;
de constructies van beton;
de constructies van metaal ;
de constructies van hout;
de constructies van steenachtig materiaal;
de constructies van glas;
de constructies van kunststof;
de constructies van geprefabriceerde elementen.
1.2.4
Teneinde te kunnen beoordelen of bij uitvoering van het bouwwerk wordt voldaan aan
de in de bouwregelgeving gestelde eisen en de aan deze beschikking verbonden
voorwaarden , dienen de navolgende brandpreventieve nadere gegevens en
bescheiden {zoals berekeningen, tekeningen en (test)rapporten), uiterlijk 3 weken
voor aanvang van de desbetreffende onderdelen, ter goedkeuring bij het bevoegd
gezag GS te worden aangeboden. Met de uitvoering van deze onderdelen mag geen
aanvang worden gemaakt alvorens daaraan door het bevoegd gezag GS goedkeuring
is gehecht. Het betreft hier in 4-voud indien van toepassing:
de ontruimingsalarminstallatie (inclusief het PvE);
de brandmeldinstallatie (inclusief het PvE);
de luchtbehandelingsinstallatie;
de bovengrondse brandkraan{anen) (inclusief capaciteitsberekening en
afnametest) ;
de certificaten van puien, deuren en bouwdelen waarvoor eisen ten aanzien van
de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag gelden, te weten : 30 en 60
WBDBO;
de brandwerendheid (met betrekking tot bezwijken) van de hoofddraagconstructie
zoals verwoord in de notitie 'Nota van Aanvullingen (NvA01 c (2));
de aan te tonen gegevens met betrekking tot de toepassing van gelijke mate van
veiligheid als beoogd in artikel 2.103, lid 1 van het Bouwbesluit 2003, waaronder
onder andere het Uitgangspuntendocument & Inspectieplan.
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1.2.5
De, op grond van artikel 2.5.3 van de Bouwverordening Rotterdam 2010, bij de
omgevingsvergunning behorende tekening(en) aangegeven verbindingsweg(en) en/of
opstelplaats(en) dienen te voldoen aan het gestelde in de NVBR publicatie
'Handleiding bluswatervoorziening en bereikbaarheid'.
1.2.6
Op grond van artikeI2.5.3. van de Bouwverordening Rotterdam 2010 moet op de bij
de omgevingsvergunning behorende tekening(en) aangegeven plaatsen ten behoeve
van de bluswatervoorziening bovengrondse brandkranen worden aangebracht, die op
het drinkwaterleidingnet moeten zijn aangesloten (of gelijkwaardig). Bij gelijktijdig
3
gebruik van twee brandkranen moet per brandkraan een waterlevering van 120 m /uur
met een druk van 1OOkPa (1 OmWk) constant verzekerd zijn.
De bluswatervoorziening moet voldoen aan: hoofdstuk 5 van het boek
'Brandbeveiligingsinstallaties', laatste uitgave, van de Nederlandse Vereniging voor
Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
1.2.7
De luchtbehandelinginstallatie dient te voldoen aan het gestelde in de NEN 1078,
NEN 6076, NEN 6077 en de praktische uitwerking daarvan in hoofdstuk 13 van het
boek 'Brandbeveiligingsinstallaties', laatste uitgave, van de Nederlandse Vereniging
voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
1.2.8
De op de bij de omgevingsvergunning behorende tekening(en) met een 'V', 'P' en/of
'E' aangegeven deur(en) dienen in de op tekening aangegeven richting te draaien en
moeten over de minimaal vereiste breedte kunnen worden geopend zonder dat
daartoe gebruik moet worden gemaakt van een sleutel of ander los voorwerp.
(V= vluchtdeur; P= paniekdeur voorzien van panieksluiting , die dient te voldoen aan
het gestelde in de NEN-EN 1125, laatst aangestuurde uitgave; E= deur voorzien van
automatische bediening).
1.2.9
De op de bij de omgevingsvergunning behorende tekening(en) aangegeven
vluchtwegaanduiding dient te voldoen aan het gestelde in de Nederlandse Norm
(NEN) 6088, laatst aangestuurde uitgave.
In de ruimte(n) waar de verlichtingsinstallatie moet zijn aangesloten op een
voorziening voor noodstroom dient de vluchtwegaanduiding eveneens te voldoen aan
het gestelde in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van de NEN-EN 1838, laatst
aangestuurde uitgave.
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1.2.10
De aanvraag heeft, met betrekking tot de procesinstallatie, voor wat betreft beperking
van uitbreiding van brand in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat er uiteindelijk
een situatie wordt verkregen, die beoogd is in artikel 2.103 lid 1 van het Bouwbesluit.
De notitie 'Nota van aanvullingen (NvA01c (2))' toont in grote lijnen aan dat de stoffen
die zich binnen het brandcompartiment van de procesinstallatie bevinden onbrandbaar
zijn conform de NEN 6064. V~~r de toepassing van deze notitie verbinden wij aan
deze vergunning de volgende voorwaarde :
Aile houders en delen van de procesinstallatie die stoffen bevatten, die niet conform
de NEN 6064 als onbrandbaar kunnen worden aangemerkt, dienen geen deel uit te
maken van brandcompartiment '5'. Deze onderdelen dienen als op zichzelf staande
brandcompartimenten (bc 6 tim .. .) te zijn uitgevoerd. Dan wei dient er middels
tekeningen, berekeningen en/of rapporten ten genoegen van het bevoegd gezag GS
en de VRR aangetoond te worden dat deze onderdelen voldoen aan art. 2.103, lid 1.
De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen dient samen met deze nader aan
te leveren stukken die als uitgangspunt en bijlage(n) dee I uit maken van het nader ter
goedkeuring aan te leveren , voorgeschreven UPD.
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Emissies naar de lucht
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Elektriciteitscentrale Maasvlakte Power Plant 3 (MPP3-centrale)

2.1.1
Het meetpunt voer de controle van de emissie-eisen uit de vigerende omgevingsvergunning 1) van de MPP3-centale wordt door vergunninghouder met inachtneming
van de vigerende vergunning en wet- en regelgeving, zelf bepaald. Ais het meetpunt
zodanig is gelegen dat daarbij tegelijkertijd ook de afgassen van de CO 2afvanginstallatie worden gemeten, dan dient uiterlijk zes maanden voordat de CO 2afvanginstallatie in gebruik wordt gesteld, een monitoringsplan-MPP3 ter goedkeuring
te worden aangeboden aan het bevoegd gezag GS.
In dit monitoringsplan-MPP3 dient te worden aangegeven op welke wijze de controle
plaatsvindt van de emissies van (aileen) de MPP3-centrale. Verder dienen daarin
minimaal de volgende zaken te worden betrokken:
op welke wijze vanuit het gerealiseerde meetpunt het bedrijven van de MPP3centrale conform eerder genoemde vergunning continu wordt bewaakt;
inzicht in de correctieberekeningen (inclusief de onnauwkeurigheden) per stof om
de metingen te kunnen toetsen aan bedoelde emissie-eisen aan de MPP3centrale, alsmede een validatie en onderbouwing daarvan;
de wijze van bepalen van het debiet en het zuurstofgehalte van de rookgassen
v66rdat deze (deels) naar de CO 2-afvanginstallatie worden geleid.
Na goedkeuring door het bevoegd gezag GS maakt het monitoringsplan-MPP3 dee I
uit van de vergunning en dient het overeenkomstig te worden uitgevoerd.
1) zoals bedoeld in voorschrift 3. 1 en 3.2 uit de vergunning verleend op 26 oktober 2007 met kenmerk
206672271232600

2.1.2
Naast de gegevens die op grond van de vigerende omgevingsvergunning 1) en
bestaande wet- en regelgeving, moeten worden geregistreerd, moeten ook de
gegevens volgend uit het monitoingsplan-MPP3, zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.1,
worden geregistreerd. Deze registratie moet ten minste vijf jaar worden bewaard.
1) zoals bedoeld in voorschrift 3.13 uit de vergunning verleend op 26 oktober 2007 met kenmerk
206672271232600
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CO 2 -afvanginstallatie
Algemeen
2.1.3

Aile emissie-eisen in deze vergunning met betrekking tot de afgassen afkomstig van
de CO 2 -afvanginstallatie gelden v66rdat deze zich mengen met rookgassen van de
MPP3-centrale.
2.1.4
Tenminste een maand voordat de CO 2 -afvanginstallatie, voor de eerste maal, in
gebruik wordt gesteld, dient door vergunninghouder schriftelijk de dag en tijdstip van
ingebruikstelling te worden aangegeven aan de directeur van de DCMR.
2.1.5

Na de ingebruikstelling van de CO 2 -afvanginstallatie, zoals is bedoeld in voorschrift
2.1.4, en v66rdat deze operationeel wordt, wordt de installatie ingeregeld.
a. Voor het inregelen geldt een maximale termijn van zes maanden, of zoveel
eerder als dat door vergunninghouder schriftelijk is gemeld aan de directeur van
de DCMR.
b. Voor de periode van het inregelen gelden de emissie-eisen zoals is bedoeld in
voorschrift 2.1.6, als streefwaarde.
c.
Ten aanzien van de in dit voorschrift bedoelde streefwaarden geldt een
inspanningsverplichting. Vergunninghouder dient de CO 2-afvanginstallatie daarbij
zodanig te bedrijven dat zo laag mogelijke emissies naar de lucht worden bereikt.
Bij overschrijding van een streefwaarde gedurende een periode langer dan 8 uur
dient vergunninghouder dit te melden aan het bevoegd gezag GS, alsmede aan
te geven welke maatregelen worden genomen om de duur van de overschrijding
zoveel als mogelijk te beperken.
Emissie-eisen
2.1.6
De emissies van de componenten in de afgassen van (aileen) de CO 2 afvanginstallatie mogen de waarden uit onderstaande tabel niet overschrijden.
Component

Concentratie in mg/mo

3

als halfuursgemiddelde,

CxHy, uitgedrukt in

Concentratie in mg/ mo

3

als daggemiddelde,

Vracht in

ton/jaar

betrokken op het actueel

betrokken op het actueel

zuurstofpercentage

zuurstofpercentage

23

-

104

totaal organisch
koolstof (C)
Nitramines

1

-

-

Nitrosamines

1

-

-

NH 3 , Ammoniak

30

5

22,6

- : er is geen waarde opgenomen
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Meten en registreren

2.1.7
Ter controle van de emissie-eisen van CxHy en ammoniak, zoals is bedoeld in
voorschrift 2.1 .6, dienen de concentraties van deze componenten continu te worden
gemeten conform § 3.7 uit de NeR.
2.1.8
Ter controle van de emissie-eisen van nitrosamines en nitramines, zoals is bedoeld in
voorschrift 2.1 .6, dienen de concentraties van deze componenten twee maal per
kalenderjaar afzonderlijk te worden gemeten, alsmede met behulp van een
emissierelevante parameter (ERP) type B continu te worden gemonitord conform
§ 3.7 uit de NeR.
2.1.9
Uiterlijk twee maanden v66r het operationeel worden van de CO 2 -afvanginstaliatie,
zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.5, dient een rapportage aan het bevoegd gezag GS
ter goedkeuring te worden aangeboden , waarin de volgende aspecten zijn weergegeven:
a. op welke wijze de emissie-eisen van nitrosamines en nitramines in de afgassen
van de CO 2 -afvanginstaliatie, zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.6 en 2.1.8,
continu gecontroleerd worden met behulp van emissierelevante parameters
(ERP's) categorie B, conform § 3.7 uit de NeR. Voor de waarden van de
vastgestelde emissierelevante parameter(s) dienen ook de bandbreedte te
worden vastgelegd waarbinnen de emissie-eis niet zal worden overschreden ;
b. met welke meetmethode de nitrosamines en nitramines in de afgassen van de
CO 2 -afvanginstallatie worden bepaald. Daarbij dient tevens de meetonzekerheid
te zijn vermeld en onderbouwd. De meetonzekerheid dient in ieder geval kleiner
te zijn dan 40% van de emissie-eis gedeeld door de wortel van het aantal
deelmetingen;
c. een meetonderzoek met betrekking tot de afgassen van de CO 2 -afvanginstaliatie
waarin aangegeven met welke meetmethodes, welk meetregime conform de
§ 3.7 uit de NeR, in welke meetfrequentie (minimaal 2x per jaar) en over welke
periode (minimaal over 5 operationele jaren) de concentraties van de emissies
van MEA, formaldehyde , acetaldehyde, formam ide en acetamide worden
gemeten. Daarbij dient ook aan te worden gegeven op welke wijze mogelijke
andere reactieproducten dan genoemd, worden bepaald/gemeten.
Dit onderzoek is van toepassing op zowel de afgassen van de CO 2 -afvanginstaliatie als ook op de reactieproducten die vanwege MEA kunnen ontstaan in
de gezamenlijke rook- en afgassen van de CO 2 -afvanginstaliatie en de MPP3centrale tezamen . Het onderzoek dient te gebeuren met in achtneming van § 3.7
uit de NeR.
Na goedkeuring door het bevoegd gezag GS maakt deze rapportage deel uit van de
vergunning en dient het overeenkomstig te worden uitgevoerd.
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2.1.10
Uiterlijk twee maanden v66r het operationeel worden van de CO 2 -afvanginstallatie,
zoals is bedoeld in voorschrift 2.1 .5, dient een overzichtelijk meetplan ter goedkeuring
aan het bevoegd gezag GS te worden aangeboden, waarin wordt aangegeven op
welke wijze de in deze vergunning bedoelde metingen worden uitgevoerd, alsmede de
bedrijfsomstandigheden waaronder de metingen worden uitgevoerd en de onderbouwing voor de representativiteit van de genoemde bedrijfsomstandigheden.
Na goedkeuring maakt deze rapportage dee I uit van de vergunning en dient het
overeenkomstig te worden uitgevoerd.
2.1.11
De continue metingen zoals is bedoeld in deze vergunning starten direct bij ingebruikstelling van de CO 2 -afvanginstallatie.
2.1.12
De in deze vergunning bedoelde continue metingen dienen als halfuursgemiddelden
te worden geregistreerd
Deze gegevens dienen gedurende vijf jaar op inzichtelijke wijze in de inrichting te
worden bewaard.
2.1.13
Ingeval de werking van continu werkende emissiemeetapparatuur gestoord is, geldt
dat binnen 48 uur de nodige maatregelen moeten worden genomen om aan de storing
een einde te maken.
Indien te verwachten is dat een storing van deze meetapparatuur langer zal duren dan
48 uur, of indien de storing daadwerkelijk langer duurt dan 48 uur, moet hiervan
melding worden gedaan aan het bevoegd gezag GS.
2.1 .14
Binnen twee maanden na het operationeel worden van de CO 2 -afvanginstallatie, zoals
is bedoeld in voorschrift 2.1 .5, dienen de afzonderlijke metingen als bedoeld in deze
vergunning, voor de eerste keer uitgevoerd te worden.
2.1.15
Aile afzonderlijke metingen zoals is bedoeld in deze vergunning, dienen te worden
uitgevoerd in :
ten minste drie deelmetingen van ten minste een half uur;
bij ongestoord bedrijf en onder representatieve omstandigheden, conform , het in
voorschrift 2.1.10 goedgekeurde meetplan ;
conform in deze vergunning vastgestelde meetmethodes;
door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantie of een meetinstantie die NENEN -ISO 17025:2007 voor luchtemissiemetingen aantoonbaar ten uitvoer brengt.
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2.1.16
Bij geconstateerde afwijkingen van de bandbreedte van de vastgestelde em issierelevante parameter (ERP) zoals is bepaald in voorschrift 2.1.9.a, dienen corrigerende
maatregelen te worden uitgevoerd en geregistreerd in een logboek. Het logboek en de
registraties van de emissierelevante parameter(s) dienen gedurende vijf jaar op
inzichtelijke wijze in de inrichting te worden bewaard.
2.1.17
Bij iedere meting zoals is bedoeld in deze vergunning dienen ten minste de volgende
gegevens te worden geregistreerd:
datum en tijd;
de waarden van de fysische parameters, zoals temperatuur, zuurstofgehalte
vochtgehalte, afgassnelheid , etc. ter interpretatie van de meetresultaten;
de bedrijfsomstandigheden zoals is bedoeld in het goedgekeurde meetplan in
voorschrift 2.1.10.
AI deze gegevens dienen gedurende vijf jaar op inzichtelijke wijze in de inrichting te
worden bewaard.
2.1.18
De continue meting van GxHy" zoals is bedoeld in deze vergunning, dient uitgevoerd
te worden volgens een methode waarvan de meetonzekerheid, als 95%
betrouwbaarheids-interval van de individuele meetwaarden , kleiner is dan 30% van de
emissie-eis, zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.6.
2.1.19
De continue meting van ammoniak, zoals is bedoeld in deze vergunning, dient
uitgevoerd te worden volgens een methode waarvan de meetonzekerheid, als 95%
betrouwbaarheidsinterval van de individuele meetwaarden , kleiner is dan 40% van de
daggemiddelde emissie-eis, zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.6.
2.1.20
Voor de meetresultaten van de continue meting van GxHy en ammoniak geldt dat,
nadat de meetonzekerheid in mindering is gebracht, aile halfuursgemiddelden voor
GxHy en ammoniak en de daggemiddeldewaarde voor ammoniak lager dienen te zijn
dan de emissie-eisen, zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.6.
2.1.21
Aan de emissie-eis van de nitrosamines en nitramines zoals is bedoeld in voorschrift
2.1.6 wordt voldaan wanneer het gemiddelde van de deelmetingen verminderd met de
meetonzekerheid, uitgedrukt als 95% betrouwbaarheidsinterval , lager is dan de
emissie-eis. De hierbij te hanteren meetonzekerheid is vastgelegd in de rapportage
zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.9.
2.1.22
De kwaliteitsborging van de meetapparatuur voor de continue metingen van GxHy en
ammoniak, zoals is bedoeld in voorschrift 2.1.7, dient te worden uitgevoerd conform
NEN-EN 14181 :2006. Hiervoor worden ten minste jaarlijks een verificatie en iedere
vijf jaar een kalibratie uitgevoerd door het uitvoeren van parallelmetingen.
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Parallelmetingen in het kader van NEN-EN 14181 :2006, zoals is bedoeld in voorschrift
2.1.22, dienen te worden uitgevoerd door een daarvoor geaccrediteerde meetinstantie
of een meetinstantie die NEN-EN-ISO 17025:2007 voor luchtemissiemetingen
aantoonbaar ten uitvoer brengt.
2.1.24
De meetplaats ten behoeve van de metingen zoals geeist in deze vergunning voor de
afgassen van de CO 2 -afvanginstallatie dient te voldoen aan de vereisten in NEN-EN
15259:2007.
2.1.25
a.

b.

De DCMR dient ten minste een week van tevoren op de hoogte te worden
gesteld van de datum en het tijdstip waarop een afzonderlijke meting, zoals is
bedoeld in deze vergunning, zal worden uitgevoerd;
Indien deze meting geen doorgang vindt, wordt de DCMR hiervan uiterlijk een
dag v66r de datum , waarop de meting zou worden uitgevoerd, op de hoogte
gesteld.

Rapportage
2.1.26
De resultaten van de continue metingen , zoals is bedoeld in deze vergunning, dienen
v66r 1 april over het daaraan voorafgaande kalenderjaar te worden overgelegd aan
het bevoegd gezag GS. De rapportage moet tevens aile informatie bevatten die nodig
is voor het kunnen toetsen aan in deze vergunning opgelegde emissie-eisen , alsmede
de interpretatie van de resultaten.
Ten minste moeten de period en van opstarten en stilieggen en andere peri odes van
niet-normale bedrijfsvoering worden geTdentificeerd.
2.1 .27
Van de, in deze vergunning bedoelde afzonderlijke- en de parallelmetingen dient
uiterlijk twee maanden na uitvoering van de meting een meetrapportage te worden
overgelegd aan de DCMR. De rapportage bevat ten minste aile meetresultaten, de
registraties genoemd in deze vergunning en de overige informatie die nodig is voor de
interpretatie van de resultaten .
Onderzoeksverplichtingen
2.1.28.
Binnen een jaar na het operationeel zijn van de CO 2 -afvanginstallatie dient een
rapportage ter goedkeuring te worden overgelegd aan het bevoegd gezag GS met
daarin een weergave van een onderzoek naar de mogelijkheden de vracht van de
CxHy en ammoniak in de afgassen van de CO 2 -afvanginstallatie te minimaliseren. In
dit onderzoek dient minimaal en onderbouwd betrokken te worden:
de bepaling van de jaarvrachten;
een overzicht van de mogelijkheden de jaarvracht te minimaliseren (waaronder
maatregelen aan de bron alsmede nageschakelde technieken) ;
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een bepaling van de kosteneffectiviteit (euro/per vermeden kilogram CxHy)
conform bijlage 4.13 "Beschrijving van de methodiek kosteneffectiviteit" uit de
NeR en de BREF Economics and cross-media effects;
een onderbouwde keuze voor het (al dan niet) reduceren van de jaarvracht;
een plan van aanpak voor de implementatie van de (eventueel) gekozen
reductiemaatregel( en).
Na goedkeuring maakt deze rapportage dee I uit van de vergunning en dient het
overeenkomstig te worden uitgevoerd.
2.1 .29
Binnen een jaar na het operationeel zijn van de CO 2 -afvanginstallatie (en vervolgens
eens per vijf jaar) dient een rapportage ter goedkeuring te worden overgelegd aan het
bevoegd gezag GS met daarin een weergave van het onderzoek naar de mogelijkheden de vrachten van de nitrosamines en de nitramines in de afgassen van de
CO 2 -afvanginstallatie te minimaliseren. Dit onderzoek dient (aantoonbaar en
onderbouwd) overeenkomstig bijlage 4.15 "Invulling van de minimalisatieverplichting"
uit de NeR, te zijn uitgevoerd.
Indien er reductiemaatregelen worden genomen dient tevens een planning voor de
implementatie te worden bijgevoegd.
Na goedkeuring maakt deze rapportage dee I uit van de vergunning en dient het
overeenkomstig te worden uitgevoerd.
2.2

Geluid

2.2.1
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr.LT) veroorzaakt door de tot de inrichting
behorende toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte
werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de veranderingsvergunning is aangevraagd, zijnde de CO 2 -afvanginstallatie, mag ter plaatse van de immissiepunten die
zijn aangegeven in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:
Vergunnlngsimmlsslepunt (VIP)

Waarneem

Oag

Avond

Nacht

07.0019.00

19.0023.00

23.0007.00

[dB(A)]

[dB(A)]

hoogte
Nr

Omschrljvlng

X

Y

1
2

VIP E.On Noord

60692
61106

442622

VIP E.On Zuid

441237

Hoogte
[m]

5
5

[dB(A)]

37

37

37

31

31

31
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2.2.2
Het maximale geluidniveau (LAmax ) veroorzaakt door de tot de inrichting behorende
toestellen en installaties en door de tot de inrichting behorende verrichte werkzaamheden en/of activiteiten, waarvoor de veranderingsvergunning is aangevraagd, zijnde
de CO 2-afvanginstallatie, mag ter plaatse van de immissiepunten die zijn aangegeven
in de onderstaande tabel niet meer bedragen dan:

Vergunnlngsimmisslepunt (VIP)

Waarneem
hoogte

Nr

Omschrljvlng

X

V

Hoogte
[m]

1
2

VIP E.On Noord

60692
61106

442622
441237

5
5

VIP E.On Zuid

Oag

Avond

Nacht

07.0019.00
[dB(A)]

19.0023.00
[dB(A)]

23.0007.00
[dB(A)]

49
46

49
46

49
46

2.2.3
Tijdens de fase van het gedetailleerd ontwerp van de nieuwe installaties moet aan het
bevoegd gezag GS een rapport ter goedkeuring worden gezonden. In dit rapport moet
een geluidsprognose worden gegeven gebaseerd op het gedetailleerd ontwerp
waaruit blijkt dat voldaan kan worden aan de in dit hoofdstuk gestelde grenswaarden.
Daarbij dient concreet te worden aangegeven welke geluidsreducerende maatregelen
er getroffen worden.
Na goedkeuring door het bevoegd gezag GS maakt deze rapportage deel uit van de
vergunning en dient het overeenkomstig te worden uitgevoerd.

2.2.4
Uiterlijk twee maanden na operationeel worden van de aangevraagde veranderingen
(C0 2-afvanginstallatie) moet aan het bevoegd gezag GS een rapportage ter goedkeuring worden gezonden . In dit rapport moet door middel van metingen en
berekeningen worden aangetoond dat aan de voorschriften in dit hoofdstuk wordt
voldaan. Indien niet wordt voldaan aan de voorschriften opgenomen in dit hoofdstuk,
dan moet in het rapport zijn opgenomen welke aanvullende maatregelen zijn getroffen
of zullen worden getroffen. Voor nog te treffen maatregelen moet aangegeven worden
binnen welke termijn dit gedaan zal worden.
Na goedkeuring maakt deze rapportage dee I uit van de vergunning en dient het
overeenkomstig te worden uitgevoerd.

2.2.5
Het meten en berekenen van de geluidniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
industrielawaai (1999) met in achtneming van de akoestische modelregels van de
DCMR Milieudienst Rijnmond.
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Brandveiligheid

2.3.1

Uiterlijk zes maanden v66r ingebruikstelling van de CO 2 -afvanginstallatie dient een
uitgangspuntendocument (UPD) ter goedkeuring te worden overgelegd aan het
bevoegd gezag GS. Dit UPD moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:
een overzicht van de mogelijke brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige
(afval)stoffen;
van de brand- en/of explosiegevaarlijke en/of giftige (afval)stoffen:
o
de wijze van opslag (dient te voldoen aan de van toepassing zijnde
richtlijnen en norm en zoals PGS 15, PGS 29, PGS 30 etc.);
o
de wijze van vervoer binnen de inrichting ;
uitwerking van de te verwachten scenario's en de te treffen maatregelen en
voorzieningen met daarbij in het bijzonder aandacht voor:
o
de maatregelen en voorzieningen bij de controlekamer die het mogelijk
maken om de installaties veilig uit bedrijf te nemen bij brand en/of een CO 2 lekkage;
o
de bescherming van de draagconstructies en installaties tegen de lage
temperaturen van snel vrijkomend CO 2 ;
o
de maatregelen en voorzieningen bij de waterstofopslag en -verlading ;
o
de brandveiligheidsaspecten ten aanzien van de vervanging van de met
olieachtige stoffen vervuilde koolbedden uit de CATOX;
een overzicht van de aard, uitvoering en situering van:
o
blusmiddelen;
o
systemen voor detectie en melding, alsmede het b~rgen in procedures van
de werkwijze ten behoeve van een snelle inzet van de hulpdiensten;
o
bluswaterleidingsysteem met brandkranen en blokafsluiters, capaciteiten ,
pompen etc.;
o
eventuele opvangvoorziening voor verontreinigd bluswater en/of
vrijkomende (afval)stoffen ;
een overzichtstekening met schaal 1:500. Op de tekening moeten aile relevante
activiteiten (bouwwerken, procesinstallaties, gevaarlijke stoffenopslag, gasflessen
etc.) zijn aangegeven in combinatie met:
o
plaats van brandcompartimenten en brandwerende scheidingen en de
WBDBO (in minuten) van wanden , daken , draagconstructies en deuren ;
o
bluswaternet met locaties afsluiters, hydranten , monitoren, pompen e.d.;
o
aanwezige en nog aan te brengen overige brandveiligheids-voorzieningen
en -maatregelen ;
o
de toegangen tot het terrein;
o
de rijpaden;
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capaciteitsberekening benodigd bluswater en schuimvormend middel;
indien relevant zones met een mogelijke hittestraling van 3 kW/m2 of meer (bij
een incident) ;
de plaatsen waar open vuur en roken is toegestaan;
de opzet van de noodorganisatie en de bedrijfsbrandweer (indien aanwezig) ;
de wijze en frequentie van inspectie op werking , staat en situering van
blusmiddelen;
waar van toepassing : wijze waarop blusmiddelen tegen externe invloeden
beschermd worden (hittestraling, vorst, corrosie , etc.) ;
het tijdspad van aanleg van de brandveiligheidsvoorzieningen;
de testprotocollen voor de in gebruik name van de brandveiligheidsvoorzieningen.
Na goedkeuring maakt het UPD deel uit van de vergunning en dient het overeenkomstig te worden uitgevoerd.
2.3.2
De in voorschrift 2.3 .1 bedoelde brandbeveiligingsvoorzieningen moeten aan de hand
van een testprotocol voor ingebruikstelling , in aanwezigheid van (een vertegenwoordiger van) het bevoegd gezag GS, worden opgeleverd. Indien de
brandbeveiligingsvoorzieningen voldoen aan het gestelde in het UPD kan de te
beveiligen installatie in bedrijf worden genom en. De opleveringsgegevens moeten aan
het bevoegd gezag GS ter beschikking gesteld kunnen worden.
2.3.3
Wijzigingen in het UPD, zoals is bedoeld in voorschrift 2.3.1, moeten voordat zij
worden doorgevoerd schriftelijk zijn goedgekeurd door het bevoegd gezag GS.
Na goedkeuring maakt het UPD inclusief de wijzigingen deel uit van de vergunning en
dient het overeenkomstig te worden uitgevoerd.
2.3.4
Rondom brandkranen moet een obstakelvrije ruimte met een diameter van 1,8 meter
aanwezig zijn .
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Procesveiligheid

2.4.1
Binnen de inrichting dient:
bij installaties waarbij lekkage van CO 2 kan optreden, en
bij installaties waar waterstofgas (H 2) aanwezig is
een continu werkend (gas)detectiesysteem aanwezig zijn dat respectievelijk
vrijgekomen CO 2 (en zuurstofverdringing) en waterstofgas (Lower explosion Level
(LEL)) kan detecteren.
2.4.2
Uiterlijk zes maanden v66r ingebruikstelling van de CO 2-afvanginstaliatie dient ter
goedkeuring aan het bevoegd gezag GS een specificatie van het gasdetectiesysteem
te worden overgelegd, zoals is bedoeld in voorschrift 2.4.1 , alsmede de acties bij
alarmering, controle , onderhoud en betrouwbaarheid (ijking) van het systeem.
Na goedkeuring maakt het gasdetectiesysteem deel uit van de vergunning en dient
het overeenkomstig de rapportage te worden uitgevoerd.

2.5

Opslag en gebruik van gevaarlijke stoffen

2.5.1
De waterstofopslag en -toevoer dienen :
afdoende tegen aanrijding beschermd te zijn;
indien de toevoer aangesloten is, beveiligd zijn tegen wegrijden.
2.5.2
De waterstoftrailer dient voor aanvang van het in bedrijf nemen, geaard te worden en
gedurende de toevoer geaard te blijven. Indien de aarding tijdens de toevoer wegvalt
dan dient de toevoer automatisch gestopt te worden en een signaal in de controlekamer te geven.
2.5.3
De waterstoftoevoer moet vanuit de controlekamer gestopt kunnen worden . Tevens
dienen in de nabijheid van de waterstoftoevoer ten minste twee noodstopknoppen
aanwezig te zijn, waarmee de installatie ingeblokt kan worden.
2.5.4
De bovengrondse opslagtank en toebehoren voor de opslag van MEA dient te voldoen
aan de paragrafen 4.1 tot en met 4.7 van de PGS 30, "Vloeibare aardolieproducten,
Buitenopslag in kleine installaties", 2005.
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Bodem

2.6.1
De voorschriften 7.1 tot en met 7.12 uit de deelrevisievergunning aan E.ON van
26 oktober 2007 (met kenmerk 20667227 / 232600) zijn overeenkomstig van toepassing op onderhavig wijzigingsvergunning , met dien verstande dat:
de in voorschrift 7.1 genoemde risicoanalyse is reeds bij onderhavige aanvraag
ingediend. Derhalve kan het ter goedkeuring aanbieden daarvan achterwege
worden gelaten;
de in voorschriften 7.2 en 7.3 genoemde programma's moeten worden opgesteld
op het moment de CO 2 -afvanginstallatie in gebruik is gesteld;
het in voorschrift 7.5 bedoelde nulsituatieonderzoek moet worden uitgevoerd op
de NRB-Iocaties waar bodembedreigende activiteiten conform voorschrift 7.1
plaatsvinden. Het onderzoek moet zijn vergezeld met een plattegrond, waarop is
aangegeven de boorlocaties en de bedoelde NRB-Iocaties.
De resultaten van het bodemonderzoek dienen uiterlijk drie maanden voor het
begin van de bouwwerkzaamheden aan het bevoegd gezag GS te zijn overgelegd.
Van bestaande rapporten kan gebruik worden gemaakt. Dit is ter beoordeling van
het bevoegd gezag GS.
2.7

Energie en afval

2.7.1
Twee jaar na het operationeel zijn van de CO 2 -afvanginstallatie dient ter goedkeuring
door het bevoegd gezag GS te worden gerapporteerd over de energieprestatie van de
installatie van het daaraan voorafgaande kalenderjaar. Twee jaar hierna dient hierover
wederom ter goedkeuring door het bevoegd gezag GS te worden gerapporteerd over
de dan verstreken periode. In de rapportage dient te worden opgenomen:
het energiegebruik (elektriciteit en stoom) van de CO 2 -afvanginstallatie per
kalenderjaar
de energieprestatie van de CO 2 -afvanginstallatie uitgedrukt in energiegebruik per
ton afgevangen CO 2 ;
het MEA verbruik per kalenderjaar per ton afgevangen CO 2 ;
de optimalisatiemogelijkheden voor een verdere reductie van het energiegebruik
door het instellen van de procescondities van de CO 2 -afvanginstallatie.
2.7.2
Vergunninghouder die nt, twee jaar na het operationeel zijn van de CO 2 - afvanginstallatie, v66r 1 april, te rapporteren over de mogelijkheden die zijn gevonden om de
hoeveelheid gevaarlijk afval te verminderen en de kwaliteit ervan te verbeteren door
middel van het verlag en van het gevaarsaspect en/of de mogelijkheid van hergebruik.
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TOETSINGEN EN OVERWEGINGEN

Bouwen

Inleiding
De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien wat betreft bouwen de activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, sub a van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 van de
Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.
Toetsing
De locatie van uw aanvraag is gelegen in het bestemmingsplan "Maasvlakte '81" en heeft hierin
de bestemming "Nutsbedrijf". Het bouwplan is niet in strijd met de daarin gegeven voorschriften,
zo nodig met benodigde vrijstellingen en/of ontheffingen.
De bouwwerken zijn gesitueerd in een gebied waarvoor, ingevolge de op 29 april 2004
vastgestelde welstandnota als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, sub a van de Woningwet, geen
redelijke eisen van welstand gelden.
Wegens het bij de aanvraag ontbreken van gegevens en stukken als bedoeld in als bedoeld in
artikel 2.7., derde lid van de Ministeriele regeling omgevingsrecht, is het noodzakelijk, krachtens
artikel 4.7., eerste lid van het Besluit omgevingsrecht aan deze beschikking voorschriften inzake
nader aan te leveren gegevens te verbinden .
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk zijn er geen
redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Er zijn voorschriften voor het onderdeel
bouwen aan deze beschikking verbonden.
Milieu

Hieronder worden de gevolgen beschreven op het milieu vanwege het oprichten en in werking
hebben van de CO 2 -afvanginstallatie, alsmede onze overwegingen ten aanzien van het besluit
op de vergunningaanvraag. Aileen de milieuaspecten die relevant zijn, zijn hieronder
beschreven.
De systematiek van de wetgeving is zo dat de voorschriften uit de vergunning aan E.ON
Benelux N.V. van 26 oktober 2007, verleend voor de elektriciteitscentrale Maasvlakte Power
Plant 3 (hierna MPP3-centrale), tevens van toepassing zijn op onderhavige vergunning. Per
milieucompartiment hieronder, wordt aangegeven wanneer dat het geval is. Ais er voorschriften
zijn opgenomen in deze vergunning gelden deze aileen voor de onderhavige aangevraagde
activiteiten .
Het voornemen

Beschrijving van de aangevraagde wijzigingen
E.ON heeft het voornemen een afvanginstallatie te installeren voor het (deels) afvangen van
koolstofdioxide (hierna CO 2 ) uit de afgassen van de MPP3-centrale. Met het verstoken van
kolen en biomassa wordt in de MPP3-centrale elektriciteit geproduceerd .
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De door het verstoken ontstane rookgassen worden via een schoorsteen naar de buitenlucht
geemitteerd. In de rookgassen bevindt zich onder andere CO 2 . Met het onderhavige voornemen
wordt ongeveer 23% van de totale rookgassen geleid door een CO 2-afvanginstallatie alwaar de
CO 2 wordt afgevangen. Het afvangen van de CO 2 gebeurt in een absorptiekolom waar de CO 2
wordt gebonden aan het absorptiemiddel monoethanolamine (MEA). Vervolgens wordt in een
scheidingskolom , onder invloed van warmte, de CO 2 weer gescheiden van de absorptievloeistof. Tenslotte wordt het afgescheiden CO 2 met behulp van compressoren op de gewenste
druk gebracht en via een buisleiding bovengronds naar buiten de inrichting getransporteerd om
uiteindelijk via een buisleiding definitief te worden opgeslagen in een reservoir in de bodem van
de Noordzee. Het transport buiten de inrichting en de opslag van CO 2 maken geen deel uit van
onderhavige aanvraag .
De oorspronkelijk van de MPP3-centrale afkomstige rookgassen veranderen vanwege het
absorptieproces qua samenstelling niet of nauwelijks. Wei wordt de CO 2 uit de rookgassen
gehaald en verandert daardoor de concentratie van de stoffen in de rookgassen .
De CO 2 -afvanginstallatie veroorzaakt een emissie van niet-gereageerde MEA en reactieproducten. De reactieproducten ontstaan ten gevolge van degradatie van MEA. De afgassen ,
na CO 2 -absorptie, worden geleid door een wasstap met als doel reductie van de hoeveelheid
niet-gereageerde MEA en de reactieproducten. Na de wasstap worden de afgassen weer
teruggeleid naar de schoorsteen, alwaar het zich weer mengt met de rest van de rookgassen
afkomstig uit de MPP3-centrale, om uiteindelijk gezamenlijk te worden geemitteerd naar de
buitenlucht.
De vergunningsituatie, vigerend en aangevraagd
Voor de MPP3-centrale is op 26 oktober 2007 aan E.ON een deelrevisievergunning verleend
voor een poederkoolgestookte elektriciteitscentrale van 1.100 MWe, waarbij het tevens is
toegestaan stoffen mee te stoken zoals schone en vervuilde biomassa.
Tegen deze vergunning loopt een beroepszaak. De vergunning is daarom wei van kracht maar
(nog) niet onherroepelijk. De MPP3-centrale is op dit moment in aanbouw.
Voor het oprichten en in gebruik nemen van de CO 2 -afvanginstallatie is een aanvraag
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) om een wijzigingsvergunning ingediend, op grond van de eerder genoemde MPP3-vergunning. Het betreft een
aanvraag voor het bouwen alsmede voor het milieuverantwoord ondernemen.
Aangezien deze activiteit tevens MER-plichtig is, is ten behoeve van het milieudeel van de
aanvraag in de bijlage ook een milieueffectrapportage (hierna MER) opgenomen .
De afgassen van de CO 2 -afvanginstallatie worden teruggevoerd in de schoorsteen van de
MPP3-centrale en hebben daardoor invloed op de (vergunde) emissies van de centrale. In deze
vergunning worden voorschriften opgenomen voor de CO 2 - afvanginstallatie.
Verder is voor de CO 2 -afvanginstallatie een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet
ingediend. Aangezien deze aanvraag op 16 juni 2011 is ingediend, is het "aanhaken" aan
onderhavige Wabo-vergunningaanvraag niet aan de orde.
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Tenslotte is voor de CO 2 -afvanginstallatie een vergunning ingevolge de Waterwet noodzakelijk.
Het bevoegd gezag voor deze vergunning is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu,
uitgevoerd door Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland (hierna RWS). Voer deze
Waterwetaanvraag geldt een verplichte coordinatie met de procedure van onderhavige Waboaanvraag.
Het ROAD-demonstratieproject
Onderhavige aanvraag om een vergunning voor een CO 2 -afvanginstallatie maakt deel uit van
het zogenaamde Maasvlakte Carbon Capture and Storage (CCS) -demonstratieproject. Dit
project wordt uitgevoerd door ROAD, het Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject.
ROAD is een joint venture van de bedrijven E.ON en Electrabel.
ROAD is een demonstratieproject dat tot doel heeft een ge'integreerde CO 2 -afvang, -transport
en -opslagketen op industriele schaal toe te passen. Het gaat daarbij om diverse technologieen
die zich op een kleinere schaal hebben bewezen en die op grotere schaal moeten worden
toegepast en ge'integreerd (Bron: www.road2020.nl) .
De reden waarom CO 2 wordt afgevangen en opgeslagen is dat CO 2 (ook) een broeikasgas is.
Doordat de CO 2 concentratie in de atmosfeer toeneemt stijgt ook de gemiddelde temperatuur
op aarde. Aangezien kolencentrales, vergeleken met elektriciteitsopwekking op basis van
aardgas, relatief veel CO 2 uitstoten per opgewekte hoeveelheid energie, zijn kolencentrales de
eersten waarbij CO 2 afvang, transport en ondergrondse opslag gaat worden toegepast.
Het afvangen en ondergronds opslaan van CO 2 wordt ook wei aangeduid met de term Carbon
Capture and Storage (CCS). Aangezien CCS een relatief nieuwe technologie is, wordt eerst een
grootschalige demonstratie-unit gebouwd. Voor de bouw van deze installatie is ook subsidie
gekregen van de nationale overheid en de Europese Unie.
Het ROAD-demonstatieproject bestaat uit verschillende onderdelen, te weten:
de afvang van CO 2 uit een deel van de rookgassen afkomstig van de MPP3-centrale door
middel van een absorptietechniek en compressie van de afgevangen CO 2 ten behoeve van
transport door een buisleiding ;
het transport via een buisleiding, eerst over land en daarna over de zeebodem;
het permanent opslaan van de CO 2 in een ondergrondse reservoir in de Noordzeebodem .
Het project heeft een looptijd van vijf jaar. In deze peri ode wordt gemiddeld 1,1 megaton CO 2
per jaar bij de MPP3-centrale afgevangen en permanent opgeslagen. Over de looptijd zal circa
5,3 Mton aan CO 2 opgeslagen worden in de Noordzeebodem.
E.ON heeft de intentie om de CO 2 -afvanginstallatie na afloop van de vijf jaar in gebruik te
houden . Voor de overige onderdelen van het ROAD-demonstatieproject zijn eveneens
vergunningaanvragen en milieueffectrapportages ingediend bij de daarvoor bevoegde
bestu ursorganen.
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie coordineert aile besluitvorming
van de vergunningaanvragen die onder de Rijkscoordinatieregeling (hierna RCR) vallen.
Hieronder vallen de besluiten over de vergunningen en milieueffectrapportages voor het
transport- en opslaggedeelte en de daarbij behorende ruimtelijke plannen.
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De vergunningaanvragen voor de CO 2-afvanginstallatie, te weten de aanvragen in het kader
van de Wabo en de Waterwet, vallen niet onder de RCR. In de praktijk heeft afstemming met
betrekking tot de inhoud plaatsgevonden.
Het milieueffectrapport (MER)
Voor het gehele hierboven beschreven ROAD-demonstratieproject is een milieueffectrapport
(hierna MER) opgesteld. In het MER zijn nut en noodzaak van de voorgenomen activiteiten , de
locatiekeuzes van afvang en opslag en de trace-alternatieven en milieueffecten van de
buisleiding aan de orde gekomen. Hierbij is uitgebreid ingegaan op de alternatieven. Het MER
omvat:
Hoofdrapport;
Samenvatting;
deelrapport 1: CO 2 -afvang inclusief de compressie ;
deelrapport 2: CO 2 -transport, zowel het gedeelte op land als in de zeebodem;
deelrapport 3: Platform;
deelrapport 4: CO 2 -opslag, de putten, en de reservoirs.
Het MER is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming op de vergunningaanvragen door de
gevolgen van een activiteit voor het milieu inzichtelijk te maken en zo de milieubelangen een
volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming.
V~~r de onderhavige Wabo-aanvraag waarbij de CO 2 -afvanginstallatie wordt aangevraagd, is
aileen deelrapport 1 van belang. De overige deelrapporten worden in de andere beschikkingen
behandeld.
De CO 2 -afvanginstallatie wordt gezien als een wijziging van de vergunning van de MPP3centrale, waardoor deze activiteit onder Categorie C 22.1 uit het Besluit milieueffectrapportage
valt:
de oprichting, wiiziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor de productie van
elektriciteit, stroom of warmte, met uitzondering van kerncentrales, met een thermisch
vermogen van 300 MW of meer.
Dat betekent dat voor deze activiteit een milieueffectrapportage moet worden opgesteld. Dit
MER is als bijlage gevoegd bij onderhavige Wabo-aanvraag.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau van het MER-C0 2-afvang
Op 10 september 2010 is door de initiatiefnemer de "concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau"
van het MER ingediend bij de bevoegde gezagen die betrokken zijn bij het ROAD-project. De
kennisgeving van de voorgenomen activiteit heeft plaats gevonden in de Staatscourant op
23 september 2010. De "concept-notitie Reikwijdte en Detailniveau" van het MER heeft ter
inzage gelegen van 24 september tot en met 4 november 2010.
De Commissie m.e .r. heeft op 2 december 2010 mede op basis van de inspraakreacties een
advies over de reikwijdte en detailniveau van het MER uitgegeven voor het opstellen van het
MER CCS Maasvlakte (ROAD-project; Rapport 2479-33).
Op basis van het bovenstaande hebben de bevoegde gezagen de Notitie reikwijdte en
detailniveau van het MER vastgesteld. Bij de "Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau"
van het MER door de provincie Zuid-Holland op 23 december 2010 is een aanvulling opgesteld
over de toelaatbare concentratie in de lucht voor MEA.
Wij hebben geconstateerd dat het ingediende MER voldoet aan de "Vaststelling Notitie
Reikwijdte en Detailniveau" van het MER.
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Toetsing van het MER-deelrapport Afvang
Totstandkoming van de voorgenomen acitiviteit (Basisalternatief)
In het MER zijn de door ons gevraagde onderwerpen onderzocht. Diverse alternatieven en
varianten zijn bestudeerd. De alternatieven vormen in de m.e.r.-methodiek een integrale
verandering in het gehele project terwijl een variant betrekking heeft op een specifiek onderdeel
van een alternatief. Een variant heeft vooral betrekking op mitigerende maatregelen .

Bij het ontwerp van de bouw van de MPP3-centrale is rekening gehouden met de toekomstige
plaatsing van een (post-combustion) afvanginstallatie om de CO 2 -uitstoot van de
elektriciteitscentrale terug te dringen. Dit (mede) vanwege de BREF voor grote stookinstallaties
(BREF LCP, 2006) , waarin, in annex 2, een overzicht is opgenomen van de belangrijkste postcombustion technieken die geschikt zijn voor CO 2 -afvang. In het MER en in het Deelrapport
CO 2-afvang is gemotiveerd dat de post-combustion techniek de verst gevorderde techniek voor
de verwijdering van CO 2 is.
Wij zijn het eens met de motivatie in het Hoofdrapport MER en in het Deelrapport Afvang over
de keuze van CO 2 -afvang bij de kolengestookte MPP3-centrale van E.ON .
Verder zijn in het Deelrapport Afvang voor de afvang van CO 2 de bekende post-combustion
technologieen met ieder een specifiek toepassingsgebied en ontwikkelingsfase beschreven.
Zo zijn ter vergelijking de absorptie-, adsorptie-, cryogene, membraan technieken en Carnoltechniek gepresenteerd. In tabel 2.1 is een gedetailleerd overzicht weergegeven over de
specifieke eigenschappen van deze verschillende technieken.
Voor deze vergelijking zijn onder meer de volgende parameters bekeken: netto rendement
energiecentrale met CO 2-afvang, CO 2-afvangrendement, zuiverheid van de CO 2 en kosten per
ton vermeden CO 2 . Daarnaast is een literatuurstudie naar de afvangtechnieken uitgevoerd.
Voor een goede keuze van de CO 2 -afvangtechnologie is in het MER een gefaseerde selectieprocedure doorlopen met onder meer de volgende hoofdcriteria: betrouwbaarheid van het
ontwerp, milieu-emissies, operationele uitvoering , financiele randvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden van de technologie. Op basis van de conclusies uit de literatuur, de resultaten
van de uitgevoerd onderzoeken, de input van de leveranciers van afvangtechnieken en de
risico's die samenhangen met de keuze voor en nieuwe technologie is door de ROAD
organisatie gekozen voor chemische absorptie op basis van mono-ethanolamine (MEA) als
techniek voor het afvangen van CO 2 uit de MPP3-centrale. In het Deelrapport Afvang wordt
chemische absorptie op basis van MEA beschouwd als Basisalternatief (voorgenomen activiteit)
voor het afvangen van CO 2 ,
In het Basisalternatief valt tevens de gekozen techniek voor het transport van CO 2 door de
buisleiding op land en in de zeebodem, het platform en de opslag van CO 2 in de diepe
ondergrond. Echter deze zijn verder niet relevant voor de beschrijving van het CO 2 -afvangdeel.
De compressor zorgt er voor dat het afgevangen CO 2 onder hogere druk in de buisleiding
terecht komt. Door compressie wordt de CO 2 warm. Na iedere compressietrap vindt koeling met
koelwater plaats. De compressoren zijn onderdeel van het Basisalternatief.
Wij zijn het eens met het selectieproces en de motivatie in het MER en in het Deelrapport
Afvang over de keuze van het Basisalternatief, namelijk de keuze voor het afvangen van CO 2
door middel van chemische absorptiemiddel op basis van MEA.
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Het Basisalternatief, het Voorkeursalternatief en de varianten
Het Basisalternatief (chemische absorptie met behulp van MEA) is beschreven in de MERafvang en de aanvraag om een (Wabo)vergunning. Verder is een functionele beschrijving
daarvan uitgewerkt in hoofdstuk 2 van het deelrapport Afvang van het MER. In het deelrapport
Afvang worden een aantal varianten op het Basisalternatief beschouwd, met name ten aanzien
van de emissie naar de lucht en het energieverbruik.
Variant 1 : type absorptie vloeistof
Oe initiatiefnemer heeft twee uitvoeringsvarianten uitgewerkt, namelijk het Basisalternatief dat
gebruik maakt van MEA en Variant 1 dat gebruik maakt van een niet nader gespecificeerde
absorptievloeistof. Met name is aandacht besteed aan het energieverbruik, de emissie naar de
lucht en de vorming van afvalstromen.
Variant 2: emissiereductie
In het deelrapport Afvang wordt rekening gehouden met de in de literatuur beschreven overzicht
van mogelijke reactieproducten die uit het absorptiemiddel kunnen ontstaan. Het betreft de
reactieproducten ammoniak, formaldehyde, acetaldehyde, nitrosamines, nitramines, formam ide
en acetamide. Een uitvoeringsvariant wordt beschreven waarin de emissie van MEA en hieraan
gerelateerde reactieproducten verregaand kan worden gereduceerd. Het betreft een extra
wassing na behandeling van de rookgassen, in de absorber.
Initiatiefnemer geeft aan dat deze variant kan worden toegepast in het geval het Basisalternatief
niet in staat is om de luchtemissie van reactieproducten (maar ook MEA) tot een niveau te
reduceren, zoals beschreven in het MER. Het deelrapport Afvang geeft een kwalitatieve analyse
van het effect van deze variant op de omgeving.
Uit het Oeelrapport Afvang blijkt het onderscheid qua milieueffecten tussen het Basisalternatief
en variant 1 (absorptievloeistof) zeer gering. Variant 2 (emissiereductie) scoort qua milieueffecten in en aantal gevallen lager ten opzichte van het Basisalternatief en Variant 1.
Wij hebben naar aanleiding van de emissie van MEA en de hieraan gerelateerde reactieproducten een onderzoek naar emissiereductie opgenomen in de vergunning. Indien hieruit
blijkt dat er (kosteneffectieve) reductiemaatregelen mogelijk zijn, dient tevens een plan van
aanpak voor de te nemen emissiereductiemaatregelen door de vergunninghouder te worden
opgesteld om de maatregel te implementeren.
Variant 3: energiereductie (waaronder compressoren)
In het Basisalternatief, voor het afvanggedeelte, zijn een aantal maatregelen genom en om het
energieverbruik van de afvanginstallatie zelf te reduceren. Gezien enerzijds de behoefte aan
koelcapaciteit en anderzijds de toevoer van warmte lijken er mogelijkheden het energieverbruik
in de afvanginstallatie verder terug te dringen. Oit kan onder meer door optimalisering van
warmte -uitwisseling en hergebruik van koelwater en een verdere integratie van de energiesystem en van de MPP3 en de afvanginstallatie. Initiatiefnemer wil de effectiviteit van potentieHe
maatregelen voor de reductie van het energiegebruik onderzoeken . Praktijkervaring en inzicht in
de energiehuishouding van de specifieke afvanginstallatie ontbreekt. Een nadere kwantificering
van het energieverbruik anders dan in het MER is niet mogelijk. In de uitvoeringsfase wil
initiatiefnemer leemten in kennis en informatie over verdergaande energiemaatregelen
aanvullen.
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Ten aanzien van de compressiestap wordt in het ontwerp van het Basisalternatief uitgegaan
van een compressor met een energetisch rendement van 80%. Door gebrek aan praktijkervaring met de compressie en transport van CO 2 onder de beoogde condities en in omvang, is
volgens de initiatiefnemer, het niet mogelijk de efficientieverbetering, via een te formuleren
alternatief in het MER te onderzoeken. In de uitvoeringsfase zal de verdere reductie van het
energieverbruik onder meer van de compressie verder worden onderzocht.
Ten aanzien van de energieprestatie van de CO 2 -afvanginstallatie hebben wij aan vergunninghouder gevraagd twee jaar na operation eel worden van de afvanginstallatie de energieprestatie
van de installatie te rapporten en dit onderzoek na wederom twee jaar te herhalen.
Een belangrijke keuze binnen het ROAD-project is de temperatuurregeling van de te injecteren
CO 2 . In het Basisalternatief is sprake van vloeibaar transport van CO 2 in warme toestand. Het is
ook mogelijk om de CO 2 in koude toestand te transporteren en te injecteren. Dit is het
Temperatuuralternatief. Bij dit alternatief krijgt het CO 2 geen aanvullende verwarming op het
platform in zee. V~~r de afvanginstallatie geldt dat dit alternatief gevolgen heeft voor de koeling
van het te transporteren CO 2 wat kan leiden tot een geringe verandering van het koelwaterdebiet. Het Temperatuuralternatief is niet van belang voor de milieueffectbeoordeling voor het
onderdeel Afvang, bij onderhavige procedure en wordt hier niet verder behandeld.
Het Voorkeursalternatief voigt uit de vergelijking van aile alternatieven op hun milieueffecten en
andere overwegingen, als de varianten en het temperatuuralternatief.
De ROAD organisatie kiest, voor wat betreft de CO 2-afvang en de Wabo-aspecten , voor het
hierboven beschreven Basisalternatief, inclusief onderzoek naar energiereductiemaatregelen en
de mogelijkheid een tweede wasstap te installeren.
Conclusie
Wij zijn van mening dat het MER voor wat betreft de CO 2-afvang met betrekking tot de Waboaspecten, voldoet aan de hierboven genoemde Notitie reikwijdte en detailniveau en dat de
keuze voor het afvangen van CO 2 door middel van chemische absorptie met behulp van
monoethanolamine (MEA), het energieonderzoek en de mogelijkheid voor de installatie van een
tweede wasstap acceptabel is, met dien verstande dat het onderzoek naar energiereductie
alsmede het onderzoek naar een (onder ander) tweede wasstap is voorgeschreven in
onderhavige vergunning.
Vervolg van de MER-/vergunningenprocedure
Het MER-C0 2-afvang is tegelijkertijd ingediend met onderhavige aanvraag . Omdat het MER
voldoet aan de "Notitie Reikwijdte en Detailniveau" van het MER, brengen wij het MER met de
vergunningaanvragen en de ontwerpbesluiten inzake de Wabo en de Waterwet tegelijkertijd in
de inspraak conform artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) , de
uitgebreide voorbereidingsprocedure. De Commissie-m.e.r. beoordeelt het MER op volledigheid
en kwaliteit en wordt in de gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen aan de
betreffende bevoegde gezagen.
MER-evaluatie
De evaluatie van een MER vindt selectief plaats. Het nut van de evaluatie wordt afgewogen
door na te gaan welke meerwaarde met een afzonderlijke MER-evaluatie wordt bereikt. Meet-,
registratie- en rapportage verplichtingen van de vergunning en de kennis die wordt gedeeld in
het kader van dit demonstratieproject kan als een MER-evaluatie worden beschouwd.
Een afzonderlijk MER-evaluatie, voor de CO 2-afvang, zal geen meerwaarde opleveren.
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Toetsingskader en beleid voor de beoordeling van deze vergunning
Provinciaal beleid
Het beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010 (verlengd tot september 2012) besteed
aandacht aan de vestiging van nieuwe energiecentrales, waarbij de bedrijven zo ver als
mogelijk zich voorbereiden op het afvangen en opslaan van CO 2 .
Met onderhavige aanvraag wordt hieraan invulling gegeven.
Het wettelijk toetsingskader
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en inwerking hebben van een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a en e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna Wabo) . De Wabo omschrijft in artikel2.14 het milieuhygienische
toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden .
Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo hebben wij de volgende aspecten betrokken bij
de beslissing op de aanvraag:
1. de bestaande toestand van het milieu , voor zover de inrichting (of het mijnbouwwerk)
daarvoor gevolgen kan veroorzaken ;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting
(of het mijnbouwwerk) kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de
geografische ligging daarvan ;
3. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het
milieu, die de inrichting (of het mijnbouwwerk) kan veroorzaken , te voorkomen, of zoveel
mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze
beslissing van invloed (kunnen) zijn.
Ad 1: Bestaande toestand van het milieu
Over de bestaande toestand merken wij op dat de verandering niet zalleiden tot andere of
grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan.
Ad 2: De gevolgen voor het milieu
De belangrijkste conciusie van deze toetsing is dat door het stelien van voorschriften en
vervolgens de naleving hiervan niet hoeft te worden gevreesd, voor gevaar, schade en hinder
voor het milieu.
Ad 3: Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen
In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden
aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de
inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel
mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste
beschikbare technieken worden toegepast.
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Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c Wabo bij onze beslissing het volgende in
acht genomen :
1. de beste beschikbare technieken ;
2. de grenswaarden;
3. de aanwijzing van de minister.
Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze
beslissing van invloed (kunnen) zijn.
Ad 1: Beste beschikbare technieken
Artikel 5.3 Besluit omgevingsrecht (hierna Bor) verplicht ertoe om in het be lang van het bereiken
van een hoog niveau van bescherming van het milieu aan de vergunning voorschriften te
verbinden , die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan
veroorzaken , te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk, bij voorkeur bij de
bron, te beperken en ongedaan te maken . Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten
minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (hierna
BBT) worden toegepast.
Gelet op artikel 5.4 van het Bor, hebben wij, rekening houdend met de voorzienbare kosten en
baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel bij de bepaling van BBT
de volgende aspecten betrokken:
de toepassing van technieken die weinig afvalstoffen veroorzaken ;
de toepassing van minder gevaarlijke stoffen;
de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en het opnieuw
gebruiken van de bij de processen in de inrichting uitgestoten en gebruikte stoffen en van
afvalstoffen;
vergelijkbare processen, apparaten of wijzen van bedrijfsvoering die met succes in de
praktijk zijn beproefd;
de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;
de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies;
de data waarop de instaliaties in de inrichting in gebruik zijn of worden genomen;
de tijd die nodig is om een betere techniek toe te gaan passen ;
het verbruik en de aard van de grondstoffen, met inbegrip van water en de energieefficientie;
de noodzaak om het algemene effect van de emissies op en de risico's voor het milieu te
voorkomen of tot een minimum te beperken;
de noodzaak ongevalien te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te
beperken.
Voor de beoordeling van BBT moet rekening worden gehouden met de in bij de Regeling
omgevingsrecht (hierna Mor) opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten.
Aangezien de aangevraagde CO 2 -afvanginstaliatie dee I uit maakt van de kolengestookte
elektriciteitscentrale MPP3-centrale , welke valt onder de categorie 1.1 (stookinstaliaties met
meer dan 50 MW vrijkomende warmte) uit de IPPC-Richtlijn, wordt de CO 2 -afvanginstaliatie
eveneens gezien als een IPPC-instaliatie. De IPPC- Richtlijn 96/61 l EG (gecodificeerd: Richtlijn
2008/1 lEG) van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake ge"lntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging (hierna: de IPPC-richtlijn) verplicht het bevoegd
gezag een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu op te stelien , die voldoet aan de in
deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande instaliaties.
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Dat betekent dat bij de beoordeling van onderhavige aanvraag de BBT -documenten uit zowel
tabel 1 als tabel 2 van het in het Mor opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten, van
toepassing zijn voor zover deze betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de
inrichting.
De in tabel 1 opgenomen documenten zijn de zogenoemde BAT Reference Documents (hierna
BREF's) opgenomen. Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken voor de CO 2 afvanginstallatie hebben wij de volgende BREF's geraadpleegd:
Grote stookinstallaties, juli 2006;
Koelsystemen, december 2001;
Op- en overslag bulkgoederen , juli 2006;
Afgas- en afvalwaterbehandeling, februari 2003;
Monitoring, juli 2003;
Economics en cross media effects, juli 2006;
Afvalverwerking , augustus 2006.
Daarnaast hebben wij bij de bepaling van BBT gebruik gemaakt van de lijst opgenomen in tabel
2 lijst Nederlandse informatiedocumenten over BBT, namelijk:
Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR);
Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB);
PGS 9: Opslag van vloeibaar zuurstof;
PGS 30: Vloeibare aardolieproducten : buitenopslag in kleine installaties.
Bij de aanvraag is als bijlage gevoegd een rapportage: "BBT toets CCS ROAD van 17 juni 2011
(9V7319.01)". Hierin is de voorgenomen activiteit getoetst aan de van toepassing zijnde
BREF's. Hieronder wordt deze toets per BREF kort beschreven.
In de BREF-Grote stookinstallaties worden technieken beschreven voor het afvangen van CO 2
die op dit moment in ontwikkeling zijn of in onderzoek. Annex 2 van de BREF geeft een overzicht van de daarvoor beschikbare technieken. De toegepaste techniek bij de aangevraagde
CO 2 -afvanginstallatie, zijnde chemische absorptie, is eveneens beschreven. In de bij de
aanvraag behorende BBT toets is deze keuze onderbouwd. Daarbij is tevens gebruik gemaakt
van het in 2005 geproduceerde document "Special report on carbon dioxide capture and
storage IPCC". Dit rapport bevat een wereldwijde studie naar bestaande en in ontwikkeling
zijnde technieken op het gebied van CO 2 -afvang en -opslag. Absorptie wordt daarbij genoemd
als de CO 2 - afvangtechniek met het hoogste afvangrendement, het laagste energiegebruik en
de laagste kosten in vergelijking met andere afvangtechnieken bij een "verbrandingsinstallatie",
zoals de MPP3-centrale.
Wij zijn het met E.ON eens dat de gekozen techniek bij een kolengestookte energiecentrale
voldoet aan BBT.
De BREF-Koelsystemen beschrijft dat doorstroomkoeling BBT is voor energiecentrales aan zee.
E.ON past deze techniek toe voor de MPP3-centrale. De koeling van de CO 2 -afvanginstallatie
beschouwen wij ook als BBT aangezien de installatie voor haar koeling zoveel mogelijk gebruik
maakt van het koelsysteem van de MPP3-centrale.
Aangezien ook voldaan wordt aan de NRB en de van toepassing zijnde PGS-documenten zijn
wij van mening dat eveneens wordt voldaan aan de BREF Op- en overslag bulkgoederen.
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In de BREF Afgas-en afvalwaterbehandeling wordt aangegeven dat het verwijderen van
organische verontreinigingen in afgassen BBT is. Uit de aanvraag blijkt dat de afgassen met
organische verbindingen worden verwijderd met een gaswasser. Deze techniek wordt in de
BREF beschouwd als BBT.
Niet-verontreinigd hemelwater wordt gescheiden van proceswater behandeld. Verontreinigd
hemelwater wordt of behandeld in de afvalwaterzuivering van de MPP3-centrale of afgevoerd
naar een erkende verwerker. Proceswater wordt deels afgevoerd naar het oppervlaktewater en
deels hergebruikt in de MPP3. Deze processtromen worden gescheiden van andere waterstromen afgevoerd en zijn derhalve als BBT te beschouwen.
Door het toepassen van de NeR en andere wettelijke bepalingen (zoals het Milieujaarverslag)
wordt invulling gegeven aan de BREF Monitoring en is derhalve ook als BBT te beschouwen.
De BREF Economie en cross media effects is aileen van toepassing als de aangevraagde
activiteiten onvoldoende zijn te toetsen aan de hierboven genoemde BREF's. V~~r de CO 2 afvanginstallatie is dit BREF dan ook niet van toepassing.
Ad 2: De grenswaarden
Indien er grenswaarden uit wet- en regelgeving van toepassing zijn, zijn deze beschreven bij de
van toepassing zijnde paragrafen over de milieucompartimenten. Het belangrijkste document is
daarbij de Nederlandse emissierichtlijn (NeR), welke als BBT-document is toegepast voor het
toetsen en opleggen van grenswaarden voor emissies naar de lucht.
Ad 3: De aanwijzing van de minister
De minister kan een aanwijzing geven ten aanzien van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er is in dit onderhavige geval geen sprake van een aanwijzing.
Emissies naar de lucht
Aigemeen toetsingskader
In de CO 2 -afvanginstallatie wordt met behulp van een absorptievloeistof CO 2 uit de rookgassen
van de MPP3-centrale verwijderd. De in de CO 2 -afvanginstallatie ontstane afgassen worden
vervolgens weer teruggeleid naar de schoorsteen van de centrale, waar het zich weer mengt
met de resterende rookgassen van de MPP3-centrale om tenslotte gezamenlijk naar de
buitenlucht te worden geemitteerd. De niet-gereageerde absorptievloeistof en zijn reactieproducten worden, alvorens deze met de rest van de rookgassen van de MPP3-centrale worden
vermengd, gereduceerd in een gaswasser. Deze toegepaste techniek kan worden beschouwd
als BBT.

De CO 2 -afvanginstallatie heeft invloed op de emissies van de rookgassen afkomstig van de
MPP3-centrale. Uiteraard geldt dit voor de CO 2 -emissie. Maar ook zwaveldioxide (80 2 ) wordt in
meer of mindere mate, in de voorbehandeling van de CO 2 -afvanginstallatie gereduceerd. Dit is
niet of nauwelijks het geval voor stoffen als fijn stof en zware metalen. Ook wordt het debiet
kleiner, omdat CO 2 uit de rookgassen worden gehaald, waardoor de concentraties toenemen.
Vanwege het CO 2 -afvangproces worden ook stoffen geemitteerd. Dat zijn niet-gereageerde
absorptievloeistof en zijn reactieproducten. Deze emissies zijn getoetst aan de Nederlandse
emissierichtlijn Lucht (NeR).
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Toetsing

Toets emissies afkomstig van de MPP3-centrale
Op de emissies van de MPP3-centrale zijn , naast de eisen uit de vergunning van 26 oktober
2007, ook de eisen uit het Besluit verbranden afvalstoffen (Bva) , vanwege het meestoken van
vervuilde biomassa, en het Besluit emissie eisen stookinstallaties-A (Bees-A) van toepassing .
Echter in de vergunning van de MPP3-centrale, die in 2007 is verleend , zijn jaar- en
daggemiddelde eisen opgenomen die strenger zijn dan genoemde regelingen . Dus de eisen uit
de vergunning van de MPP3-centrale zijn bepalend.
In de aanvraag heeft E.ON verzocht om de emissiesituatie die in de meest ongunstige situatie
voorkomt, dat wil zeggen de emissies veroorzaakt door de CO 2 -afvanginstallatie en de
emissies van de MPP3-centrale, gezamenlijk te vergunnen met als toetsings- en meetpunt het
einde van de schoorsteen van de MPP3-centrale. De bestaande emissieconcentratie-eisen uit
de MPP3-vergunning van 2007, zoals daarin opgenomen in de voorschriften 3.1 en 3.2, zouden
dan voor enkele stoffen aangepast (verhoogd) moeten worden conform de tabellen op bladzijde
25 en 26 uit de aanvraag.
Wij gaan hierin niet mee. Immers als de CO 2 -afvanginstallatie niet bijstaat, wordt voor de
MPP3-centrale ons inziens te vee I emissieruimte gecreeerd. Dit geldt niet voor de vracht, maar
wei voor de concentratie. Daarnaast wordt door de aangevraagde wijze van normering het zicht
verloren op een goede en milieuverantwoorde wijze van opereren van de MPP3-centrale. Dit
geheel vinden wij onwenselijk.
Ons uitgangspunt voor onderhavige vergunning is dat de emissie-eisen uit de vergunning van
de MPP3-centrale van 2007 blijven gelden voor de centrale, ongeacht of de CO 2 -afvanginstallatie operationeel is. Aileen op deze wijze kan de door ons gewenste en vergunde
bedrijfsvoering van de MPP3-centrale worden gewaarborgd.
De meest geschikte locatie om de emissies afkomstig van de MPP3-centrale te meten, is (zeer
waarschijnlijk) aan het einde van de schoorsteen van de MPP3-centrale; dat wil zeggen na
opmenging van de afgassen uit de CO 2 -afvanginstallatie met de resterende rookgassen van de
MPP3-centrale. Dat betekent dat op die (meet)locatie zowel de emissies van de CO 2 afvanginstallatie als die van de MPP3-centrale plaatsvinden. Om de gemeten emissies te
kunnen toetsen aan de eisen voor de MPP3-centrale, dient daarom een correctie plaats te
vinden. In de eerste plaats is dat een correctie op het debiet. Dat betekent dat daarvoor het
debiet en het zuurstofgehalte direct na de MPP3-centrale continu moet worden gemetenibepaald. Verder dient een correctie te worden doorgevoerd vanwege de ammoniak- en CxHy emissies. Immers beide stoffen worden geemitteerd door zowel de CO 2 -afvanginstallatie als de
MPP3-centrale.
V~~r de overige emissies, zoals NO x, HF, HCI geldt dat deze niet significant be"invloed worden ,
vanwege de CO 2 -afvanginstallatie.

Met betrekking tot het bovenstaande dient E.ON een monitoringsplan-MPP3 ter goedkeuring
aan te bieden v66rdat de CO 2-afvanginstallatie in bedrijf wordt genomen. Hieruit moet blijken op
welke wijze E.ON de emissie-eisen uit de vergunning van 2007 tengevolge van de MPP3centrale, bij in bedrijf zijn van de CO 2-afvanginstallatie, worden gecontroleerd (zie voorschrift
2.1.1 en 2.1.2).
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Toets emissies atkomstig van de CO2 -atvanginstallatie
Monoethanolamine (MEA) wordt ingezet als absorptievloeistof om het CO 2 af te vangen. Door
de fysische processen wordt een klein gedeelte van dit MEA meegevoerd in de behandelde
rookgassen dat uiteindelijk wordt geemitteerd via de schoorsteen van de MPP3-centrale.
Uit de aanvraag blijkt dat naast de emissie van MEA ook reactieproducten gevormd worden
door degradatie van MEA. Er worden 3 verschillende soorten van degradatie onderscheiden in
een CO 2-afvanginstallatie: oxidatieve -, thermische - en een atmosferische degradatie. Deze
degradaties zijn beschreven in het MER voor de CO 2 -afvanginstallatie. Door deze degradatie
worden onder meer de volgende stoffen gevormd: formaldehyde, acetaldehyde, nitrosamines,
nitramines, formam ide, acetamide en ammoniak.
Om de emissie van MEA en de afbraakproducten te beperken is de absorber voorzien van een
wasstap. Deze techniek voldoet aan BBT zoals in paragraaf 3.2.4 reeds is geconstateerd ..
Het toetsingspunt voor de emissies naar de lucht vanwege de afgassen van de CO 2 -afvanginstallatie, ligt na de afvanginstallatie en v66rdat de afgassen daarvan in de schoorsteen van de
MPP3-centrale worden geleid. Ais BBT-toetsingskader voor deze emissies hanteren wij de
Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR).
Nitrosamines en nitramines worden niet genoemd in de stoffenlijst van de NeR. Om voor deze
stoffen tot een classificatie te komen heeft E.ON de systematiek van de NeR , paragraaf 3.2.4,
figuur 1, gevolgd. Bij deze systematiek wordt de classificatie van de stoffen bepaald op basis

van een aantal eco-toxicologische eigenschappen. Voor de meeste nitrosamines geldt dat ze
verdacht carcinogeen zijn. In de literatuur zijn geen aanwij zingen gevonden dat nitrosamines
persistent en accumuleerbaar zijn . Op grond van deze informatie geldt dat deze componenten
geclassificeerd kunnen worden als g.0 .1 met de daarbij behorende emissie-eisen. Er zijn echter
twee typen nitrosamines (NDEA en NOMA) die worden geclassificeerd als groep 2A
(waarschijnlijk carcinogeen). Deze stoffen vallen volgens de NeR onder de klasse MVP2,
minimalisatie-verplichting categorie 2, met een maximale toegestane concentratie van 1 mg/mo3
als halfuursgemiddelde. Alhoewel nitramines potentieel minder schadelijk lijken voor de
gezondheid dan nitrosamines, stelt E.ON voor deze stoffen bij gebrek aan informatie, eveneens
te laten vallen onder de klasse MVP2. Wij kunnen ons vinden in de door E.ON toegepaste
systematiek. Dit is vastgelegd in voorschrift 2.1 .6.
De NeR geeft aan dat voor minimalisatie verplichte stoffen 5 stappen moeten worden doorlopen
om te komen tot een (continue) reductie van deze emissies. Deze stappen zijn correct
doorlopen en beschreven in de aanvraag . Dit schema dient, conform voorschrift 2.1.29 eens in
de 5 jaar te worden herhaald.
Uit de aanvraag blijkt dat MEA en de overige reactieproducten, conform de NeR, vallen onder
de klassen g01 en g02. Aangezien deze stoffen uit dezelfde bron komen is de in de NeR
opgenomen sommatiebepaling van toepassing . Deze is beschreven in de aanvraag. Oat
betekent dat voor deze stoffen gezamenlijk, uitgedrukt als koolstof (C) in de somparameter
CxH y , een concentratie-eis geldt van 50 mg/ mo3 als halfuurgemiddelde. In de aanvraag is dit
uitgewerkt per bekende component. Daaruit blijkt dat een concentratie wordt berekend van
23 mg/ mo3 , waarmee dus voldaan wordt aan de eis. Wij hebben in de vergunning de eis van
3
23 mg/mo als halfuurgemiddelde, opgenomen en 104 ton als jaarvracht. Zie daarvoor
voorschrift 2.1 .6.
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Tenslotte zijn wij van mening dat uiterlijk een jaar na het operationeel zijn van de CO 2 afvanginstallatie onderzoek zal moeten worden verricht naar de mogelijkheden de vracht van de
CxHy-emissie te minimaliseren. Zie daarvoor voorschrift 2.1.28. De termijn is gesteld op een
jaar, omdat er dan meer meetgegevens beschikbaar zijn, waarop we eventueel kunnen
besluiten dat er meer reductiemaatregelen moeten worden genomen.
Ook wordt ammoniak als reactieproduct geemitteerd . Uit de aanvraag blijkt dat voor de CO 2 afvanginstallatie 5 mg/mo3 als daggemiddelde waarde aangevraagd wordt. De NeR stelt als eis
30 mg/mo3 , als halfuursgemiddelde. Deze eisen hebben wij vastgelegd in voorschrift 2.1.6.
Monitoring emissies afkomstig van de MPP3-centrale
de controlemetingen van de emissies van de rookgassen uit de MPP3-centrale gelden
dezelfde eisen als uit de vergunning van 2007, alsmede de eisen uit het Bva en het Bees.
Indien E.ON naar aanleiding van het eerder geschrevene besluit om ten behoeve daarvan te
meten aan het einde van de schoorsteen van de MPP3-centrale, dan dienen ten gevolge van
het in gebruik nemen van de CO 2 -afvanginstallatie, aanvullende metingen, dan wei correctieberekeningen te worden verricht om te kunnen toetsen of aan de emissie-eisen wordt voldaan.
Deze extra metingen en berekeningen dienen te worden beschreven in het monitoringsplanMPP3 en toegepast; zie voorschift 2.1 .1.
V~~r

Monitoring emissies afkomstig van de CO2 -afvanginstallatie
V~~r het controleren van de emissie-eisen voor de CO 2 -afvanginstallatie hebben wij voor de
somparameter CxHy en ammoniak een continue meting voorgeschreven , zie voorschrift 2.1 .7.
V~~r de controle van de MVP2-stoffen nitrosamines en nitramines is geen continue meetapparatuur beschikbaar. De NeR schrijft dan voor dat er minimaal 2 keer per jaar gemeten moet
worden met een aan deze emissie gerelateerde parameter (de zogenaamde emissierelevante
parameter (ERP)), die deze emissie continu monitort. Dit is vastgelegd in voorschrift 2.1.8. De
meetmethodes voor deze stoffen, alsook de ERP, zijn nog niet bepaald. In voorschrift 2.1.9a en
b is bepaald dat deze voor het operationeel worden van de installatie, moeten zijn bepaald .
Tenslotte hebben wij in voorschrift 2.1.9c voor de afzonderlijke CxHy- stoffen, zijnde MEA,
formaldehyde, acetaldehyde, form am ide en acetamide, alsmede mogelijke andere reactieproducten, voorgeschreven op welke wijze deze emissies door vergunninghouder worden
bepaald. Voor de stoffen zijn geen norm en in de vergunning opgenomen . Echter, aangezien er
sprake is van onzekerheid rond de emissie van MEA en de vorming van de emissies van de
reactieproducten , willen we wei weten hoe hoog de emissies zijn van de bekende afzonderlijke
stoffen en welke mogelijke andere reactieproducten gevormd kunnen worden . Mocht uit deze
metingen blijken dat er sprake is van significante hog ere emissies van MEA en/of de afbraakproducten of dat er emissies plaatsvinden van andere stoffen dan verwacht, dan hebben wij de
mogelijkheid de vergunning naar aanleiding daarvan aan te passen.
Beoordeling en conclusies
Wij zijn van mening dat met het gestelde in de voorschriften de emissies naar de lucht en de
controle daarop voldoen aan de best beschikbare technieken en wet- en regelgeving.
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Luchtimmissie
In de Wet milieubeheer zijn grenswaarden voor de luchtkwaliteit opgenomen. De grenswaarden
geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit aan dat, in het belang van de bescherming van de
gezondheid van de mens en van het milieu in zijn geheel , binnen een bepaalde termijn moet
zijn bereikt.
Op 15 november 2007 is de Regeling 'Beoordeling luchtkwaliteit 2007' (Rbi 2007) van kracht
geworden. In deze regeling zijn onder meer regels vastgelegd voor de manier waarop
luchtkwaliteitsonderzoeken dienen te worden uitgevoerd. In 2008 is de Rbi 2007 gewijzigd.
Wij hebben het depositie- en luchtkwaliteitonderzoek van KEMA, rapportnr. 30920567TOS/HSM 10-5054, d.d. 26 april 2011, dat als bijlage bij de aanvraag voor de CO 2afvanginstaliatie is gevoegd, beoordeeld. Het luchtkwaliteitrapport geeft een goed beeld van de
te verwachten emissies als gevolg van de CO 2-afvanginstaliatie en de totale emissie van de
inrichting , dat wil zeggen de MPP3-centrale na toevoeging van die CO 2 -afvanginstaliatie.
Door de aangevraagde uitbreiding/wijziging van de inrichting met een CO 2-afvanginstallatie
moet de uitstoot van onder meer NO x, S02, zwevende deeltjes (PM 10) worden onderzocht. Aan
deze stoffen worden in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer grenswaarden gesteld. V~~r de
genoemde stoffen heeft KEMA in de bijlage van de aanvraag een verspreidingsberekening
uitgevoerd teneinde te be palen wat de invloed is van deze stoffen op de immissieniveaus in de
omgeving (achtergrondniveau) . De berekening is uitgevoerd overeenkomstig de Rbi 2007.
De totale emissie van S02 gaat in de aangevraagde situatie omlaag .
Aileen de emissie van amines (waaronder de absorptievloeistof MEA) en ammoniak zal
toenemen. Uit de gegevens ten behoeve van de verspreidingsberekeningen is af te leiden dat
het zal gaan om maximaal 104 ton/jaar voor CxHy en maximaal 22,6 ton/jaar voor ammoniak.
In de aanvraag wordt onder andere voor amines uitgegaan van een daggemiddelde
3
concentratie van 20 mgl mo . In het luchtkwaliteitsrapport (biz. 13) van de KEMA wordt voor de
aangevraagde situatie (Basisalternatief) uitgegaan van een emissie van 11 mgl mo3 aan MEA.
Het luchtkwaliteitrapport concludeert terecht dat de bijdrage van het ROAD-project aan de
optredende concentraties luchtverontreinigende stoffen zeer gering zal zijn . De emissies aan
NOx, S02 en zwevende deeltjes (PM1 0) zullen geen aanleiding geven tot het overschrijden of
zelfs maar benaderen van grenswaarden uit de Wet milieubeheer.
V~~r

amine bestaat geen wettelijke grenswaarde voor concentraties in de buitenlucht. Een
voorgestelde luchtkwaliteitswaarde voor MEA van het RIVM is 10 1l9/m3. Deze waarde is als
toetswaarde voor het MER opgenomen in de Notitie reikwijdte en detailniveau. Inmiddels heeft
het RIVM de luchtkwaliteitswaarde voor MEA bijgesteld tot 40 1l9/m3
Er zijn geen gegevens beschikbaar over heersende concentraties MEA in de buitenlucht. Er is
echter geen reden om aan te nemen dat de genoemde toelaatbare concentratie van de
achtergrond van 40 1l9/m3 rondom de MPP3-centrale benaderd of overschreden wordt.
De berekende bronbijdrage (Basisalternatief) door MEA in de buitenlucht is 0,02 1l9/m3 en dat is
dus ruim onder de toetswaarde uit de Notitie reikwijdte en detailniveau en de nieuwe luchtkwaliteitswaarde van het RIVM.
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De Wet milieubeheer kent voor ammoniak geen grenswaarde voor concentraties in de
buitenlucht. Hoewel de concentratie van ammoniak in het rookgas iets toeneemt door de CO 2 afvanginstallatie heeft dit nauwelijks effect op de concentratie op leefniveau.
In de verg!Jnning worden eisen gesteld aan het meten van de emissies naar de lucht.
Conclusie
De aangevraagde uitbreiding/wijziging van de inrichting met een CO 2 -afvanginstallatie voldoet
aan de eisen voor luchtkwaliteit uit de Wet milieubeheer. Vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit is
er geen bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning.

Aigemeen toetsingskader
Het bedrijf is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Maasvlakte-Europoort waarvoor een
saneringsprogramma en Maximaal Toelaatbare Geluidsbelastingen (MTG's) zijn vastgesteld.
Voor dit industrieterrein is een beheerplan vastgesteld conform de openbare
voorbereidingsprocedure krachtens afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht. Bij het
opstellen van de geluidsvoorschriften zijn de MTG's binnen de zone in acht genomen . Ook is bij
opstellen van de geluidsvoorschriften rekening gehouden met het vastgestelde beleid zoals
beschreven in het beheerplan.
Toetsing
In onderhavige vergunning zijn geluidsvoorschriften gesteld voor aileen de CO 2 -afvanginstallatie. De geluidsvoorschriften zijn gebaseerd op het door WNP opgestelde akoestisch
onderzoeksrapport getiteld "Akoestisch onderzoek naar de afvanginstallatie voor C02 op het
terrein van de energiecentrale Maasvlakte van E.ON (ROAD-project)", met rapportnummer
6091286.R01 d.d. 29 maart 2011 (DCMR-documentnummer 21184666) en de bijbehorende
Aanvullingen met WNPkenmerk 6091286N04 d.d. 9 juni 2011 (DCMR-documentnummer
21203284) en WNP-kenmerk 6091286n05 d.d. 20 juli 2011 (DCMR-documentnummer
21234214).
Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op prognoses. Tijdens de fase van het gedetailleerde
ontwerp van de installaties zal meer concrete informatie bekend zijn over de installaties. Op
basis van deze informatie kan worden bepaald welke concrete geluidsmaatregelen noodzakelijk
zijn om te kunnen voldoen aan de in deze beschikking opgenomen grenswaarden. Daarom
hebben wij in deze beschikking een voorschrift opgenomen voor de aanlevering van een
rapportage met die informatie. Deze rapportage is vergelijkbaar met het "Noise Control Report"
zoals omschreven in richtlijn NEN-ISO 15664 "Akoestiek - Ontwerpprocedures voor
geluidbeheersing bij open installaties".
Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op prognoses. Daarom is in een voorschrift bepaald dat
er binnen zes maanden na inbedrijfstelling van de aangevraagde veranderingen een
opleveringsonderzoek moet worden overlegd aan het bevoegd gezag. In dit voorschrift is
tevens bepaald dat zo nodig , wanneer mocht blijken dat de prognoses niet gehaald zouden
worden, aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.
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De geluidsuitstraling van de inrichting is in overeenstemming bevonden met de voor de
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT). De belangrijkste
geluidbronnen zijn de rookgasventilator, de compressor en de pompen.
V~~r de rookgasventilator is de geluidemissie in overeenstemming met de in aanmerking
komende BBT omdat de ventilatorbehuizing wordt voorzien van een akoestische omkasting en
aan de zuig- en perszijde van de ventilator geluiddempers worden geplaatst.
Voor pompen is de geluidemissie in overeenstemming met de in aanmerking komende BBT
omdat het nieuwe pompen zal betreffen die gebouwd zijn volgens de huidige stand van de
techniek en deze waar nodig worden voorzien van akoestische isolatie.
Voor zowel de rookgasventilator en de pompen geldt dat verdergaande geluidreducties
redelijkerwijs niet noodzakelijk zijn.
De maximale geluidsniveaus, LAmax , bij de omliggende woningen zijn getoetst aan de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) en voldoen aan de grenswaarden.
Gezien de grote afstand tot de meest nabijgelegen geluidsgevoelige bestemmingen zijn ten
behoeve van handhaving de geluidsvoorschriften gesteld op VergunninglmmissiePunten (VIP's)
op korte afstand van de inrichting. Aan de hand van de geluidsniveaus ter plaatse van deze
VIP's worden de woningen indirect beschermd.
Het bedrijf is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. Op basis van jurisprudentie is de
indirecte hinder vanwege het verkeer van en naar de inrichting niet kwantitatief beschouwd,
echter wei kwalitatief. Uit de kwalitatieve beschouwing blijkt dat er geen alternatieve routes
mogelijk zijn van en naar de inrichting.
Beoordeling en conclusie
Wij zijn van mening dat met het gestelde in de voorschriften, de geluidsproductie veroorzaakt
door de instaliatie voldoet aan de best beschikbare technieken en wet- en regelgeving.

Externe veiligheid
Aigemeen toetsingskader
De processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen, met name
waterstof (H 2) en koolstofdioxide (C0 2) zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen
voor de omgeving .
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van
risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de
risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Zoals in het
NMP4 (Vierde Nationaal Milieubeleidsplan) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
is aangegeven, is de basis van het huidige risicobeleid dat het gevaar van een activiteit
acceptabel is wanneer:
het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het
groepsrisico).
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Het plaatsgebonden risico (hierna PRJ is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is
tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de
kans dat zich op een bepaalde plaats over een peri ode van een jaar een dodelijk ongeval
voordoet als direct gevolg van een incident met gevaarlijke stoffen, indien zich op die plaats
24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden.
De gehanteerde norm voor het PR in Nederland is in beginsel 10.6 maal per jaar (d.w.z. een
kans van 1 op de miljoen per jaar). Deze norm is opgenomen in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen (Bevi) . In het Bevi is aangegeven in welke gevallen hiervan (tijdelijk) kan worden
afgeweken.
Het groepsrisico (hierna GR) voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een
ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval. Het GR
geeft de kans aan dat in een keer een groep personen die zich in de omgeving van de
risicosituatie bevindt overlijdt vanwege een ongeval met gevaarlijke stoffen. Met de grootheid
GR is getracht een maat voor maatschappelijke ontwrichting te creeren. In het Bevi is een nietnormatieve benadering van het GR neergelegd. Het GR moet altijd verantwoord worden . Bij de
beoordeling van het GR is de vraag aan de orde welke omvang van een ramp , gegeven de
kans daarop, maatschappelijk aanvaardbaar is.
Toetsing van het plaatsgebonden risico (PR)
Het betreft een bedrijf waarop het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) van
toepassing is. Dat betekent dat op grond van het artikel 2, eerste lid , sub a, de inrichting valt
onder de reikwijdte van het Bevi. Op grond van artikel 4 betreft het een zogenaamd nietcategoriaal bedrijf. Op grond van artikel15 van het Bevi is door het bedrijf een kwantitatieve
risicoanalyse (ORA) uitgevoerd en als rapport (nummer T41759.00, documentnummer 343197,
revisie 4) bij de aanvraag gevoegd . De resultaten uit de ORA zijn door ons getoetst aan het
Bevi.
Uit de bij de aanvraag gevoegde ORA blijkt dat de volgende scenario's bepalend zijn voor het
plaatsgebonden risico :
de breuk van de koolstofdioxideleiding van de compressietrap 8 naar de klep voor de
transportleiding ;
breuk van de waterstoftoevoer.
De PR 1O.6 -contour komt buiten de inrichting. Echter binnen de PR 1O.6 -contour (maar buiten de
inrichtingsgrens) bevinden zich geen aanwezige (beperkt) en (volgens het vigerende
bestemmingsplan) geprojecteerde kwetsbare objecten . Hiermee wordt voldaan aan de in het
Bevi genoemde normering voor het PRo
Omdat genoemde scenario's zo bepalend zijn voor het risico, zijn de uitgangspunten die in de
ORA zijn gebruikt vastgelegd in de vergunning door de vergunningaanvraag te koppelen aan
het besluit.
Verantwoording van het Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is, conform artikel 12 van het Bevi verantwoord aan de hand van de volgende
punten:
de dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting;
de vergelijking van het groepsrisico met de orientatiewaarde;
de verandering van het groepsrisico;
maatregelen om het (groeps)risico te beperken ;
mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en van beperking van een ramp;
de zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied.
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De Handreiking verantwoordingsplicht GR is toegepast als achtergronddocument.
V~~r

de bevolkingsdichtheid is uitgegaan van gegevens die zijn ontleend aan het Nationaal
Populatiebestand die zijn gecontroleerd door de DCMR Milieudienst Rijnmond. De dichtheid van
personen in het invloedsgebied is 500 personen per km2. Het door de inrichting veroorzaakte
groepsrisico is vastgesteld in de ORA. Het groepsrisico is weergegeven in figuur 9 van de ORA.
Uit de ORA blijkt dat het maximaal aantal slachtoffers 3 is.
De kans op drie slachtoffers is vijf maal 10-6 . Volgens de criteria van het Bevi is er dus geen
sprake van een groepsrisico. Aangezien het minimaal aantal slachtoffers 10 moet zijn, is er
volgens de criteria van het Bevi dus geen sprake van een groepsrisico en kan deze daarom ook
niet worden vergeleken met de orientatiewaarde. De vergelijking en de verandering van het
groepsrisico behoeven dus in dit geval niet te worden verantwoord.
In deze vergunning zijn de voorschriften (zie hoofdstuk 2.4) uit het brandveiligheidadvies
opgenomen . Deze voorschriften worden gezien als maatregelen om het (groeps)risico te
beperken. In het noodplan van E.ON moet worden opgenomen dat buurtbedrijven en het
person eel van bezoekerscentrum Futureland binnen 2 minuten moeten worden gewaarschuwd.
Deze waarschuwing kan telefonisch of door middel van akoestische signalen plaatsvinden.
Hierdoor kunnen medewerkers die in de omgeving van de E.ON werkzaam zijn zich snel in
veiligheid brengen door binnen te blijven of een schuilplaats te zoeken. Het personeel van
Futureland wordt telefonisch gewaarschuwd zodat zij de bezoekers kunnen instrueren om
binnen te blijven . Het noodplan moet periodiek worden geoefend om de buurtbedrijven bekend
te maken met deze vorm van alarmeren. Het noodplan is een vereiste voor elk Brzo 1999bedrijf. In dat kader dienen bovenstaande maatregelen te worden gerealiseerd.
De zelfredzaamheid van de personen in het invloedsgebied van E.ON is over het algemeen
groot. De meeste personen in de omgeving van E.ON zijn werkzaam in de grote industrie en
zijn dus bekend met ontruimingsignalen. De bezoekers van Futureland zijn minder zelfredzaam
maar het grootste gedeelte van de bezoekers zal zich tijdens hun bezoek in het gebouw
bevinden.
Wij zijn van mening dat het groepsrisico gezien onze motivering voldoende is verantwoord en
daarom geen belemmering vormt voor het verlenen van de vergunning.
Besluit risico's zware ongevallen 1999
Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) is de
Europese Seve so II-richtlijn uit 1997 ge"lmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo
1999 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van
(grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans
dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactie, preventie en preparatie) en
anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken
(repressie) . Op grond van de aangevraagde hoeveelheid aardolieproducten die de (Iage)
drempelwaarde uit Bijlage 1 van het Brzo 1999 overschrijdt, is E.ON PBZO-plichtig en valt
daarmee onder de werking van het Brzo 1999.
Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer
Op 14 oktober 2006 is de Regeling beoordeling afstand tot natuurgebieden milieubeheer in
werking getreden. Uit artikel 2, eerste lid, blijkt dat er voldoende afstand aanwezig moet zijn
tussen de inrichting en een waardevol of kwetsbaar gebied. Voor het beoordelen van de risico's
ontbreekt er een methode.
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Gebaseerd op de resultaten van de QRA concluderen wij dat voor de aangevraagde activiteiten
de afstand tot de natuurgebieden voldoende is, om geen significante effecten te hebben
vanwege de aangevraagde activiteiten.
Registratiebesluit/Regeling provinciale risicokaart
Op 30 maart 2007 is het Registratiebesluit externe veiligheid in werking getreden. Dit besluit
geeft aan welke inrichtingen en welke informatie opgenomen moet worden in het Risicoregister.
Daarnaast moeten ook inrichtingen die vallen onder de reikwijdte van de Regeling provinciale
risicokaart worden opgenomen in het register. De criteria van het besluit en de regeling zijn
samengevoegd in de drempelwaardentabel die is opgenomen in de Leidraad Risico
Inventarisatie. E.ON Maasvlakte valt onder de criteria van het Registratiebesluit en de Regeling;
na afronding van de vergunningprocedure worden de gegevens in het risicoregister
geactualiseerd.
8eoordeling en conclusie
Het plaatsgevonden risico (PR) en groepsrisico (GR) zijn berekend. Binnen de PR1 0·6-contour
van het bedrijf zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten gelegen. Volgens de criteria
van het Bevi is er geen sprake van een groepsrisico omdat het maximum aantal slachtoffers
kleiner dan 10 is.
Geconcludeerd wordt dat volgens de criteria van het Bevi, alsmede het NMP4, vanwege de
activiteiten van E.ON , er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten
gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De "rest" risico's worden in voldoende mate
beheerst. Hiermee is tevens het groepsrisico voldoende verantwoord .
Brand-, procesveiligheid en opslag van gevaarlijke stoffen
Vanwege het gebruik van gevaarlijke stoffen tijdens de procesvoering bestaat er risico voor
brandgevaar. Daarnaast be staat er de mogelijkheid dat C02 vrijkomt, die, hoewel deze stof niet
als gevaarlijke stof wordt geclassificeerd, toch gevaar kan opleveren voor de directe omgeving.
Bij de aanvraag is een Brandveiligheidsrapport (16 juni 2011, nr. 6343/UPD01 .B) ingediend.
De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is verzocht om advies te geven over de
aanvraag. Dit advies hebben wij op 25 augustus 2011 ontvangen en overgenomen.
De informatie die in de aanvraag is opgenomen over het onderwerp (brand)veiligheid is
onvoldoende om een volledige toetsing uit te voeren met betrekking tot dit onderwerp. Om deze
reden is een voorschrift opgenomen dat de vergunninghouder v66r ingebruikstelling een
uitgangspuntendocument (UPD) ter beoordeling dient over te leggen (zie voorschrift 2.3.1).
Verder zijn in onderhavige vergunning maatregelen voorgeschreven die bij onderhavige
activiteiten, zoals beschreven in de aanvraag, gebruikelijk zijn. Zie daarvoor de voorschriften in
hoofdstuk 2.3.
Met betrekking tot de procesveiligheid, meldingen van ongewone voorvallen etc., zijn de
overeenkomstige voorschriften uit de vergunning van 26 oktober 2007 van toepassing. V~~r de
opslag van MEA en waterstofgas zijn voorschriften opgenomen in hoofdstuk 2.5, voor zover er
geen overeenkomstige voorschriften uit de vergunning van 26 oktober 2007 daarvoor van
toepassing zijn.
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Bodembescherming
Aigemeen toetsingskader
De afvanginstallatie vormt in potentie een bodembedreigende activiteit door de aangevraagde
activiteiten en de daarbij benodigde grondstoffen. Om dit te voorkomen wordt in de omgevingsvergunning aandacht besteed aan:
de bodemkwaliteit bij aanvang van de activiteiten (nulsituatieonderzoek) ;
de bodemkwaliteit bij het beeindigen van de activiteiten (eindsituatieonderzoek) ;
het voorkomen van bodemverontreiniging tijdens het in werking zijn van de inrichting.
Nu/situatieonderzoek
Een nulsituatieonderzoek dient te worden uitgevoerd bij het oprichten van een inrichting of bij
het veranderen van de (activiteiten binnen de) inrichting. Een nulsituatieonderzoek wordt
verricht om de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) vast te leggen.
Eindsituatieonderzoek
Bij beeindiging van (een deel van) de bodembedreigende activiteiten moet opnieuw een
bodemonderzoek worden uitgevoerd. Dit eindsituatieonderzoek moet op dezelfde wijze worden
uitgevoerd als het nulsituatieonderzoek, zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting
tot verandering van de bodemkwaliteit hebben geleid. Het uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit
niet slechter mag worden dan ten tijde van het nulonderzoek.
Van het eindonderzoek dient het rapport ter goedkeuring te worden overgelegd aan het
bevoegd gezag. Indien blijkt dat de bodemkwaliteit slechter is geworden moeten op basis van
artikel13 van Wet bodembescherming maatregelen worden genomen.
Bodembescherming ter p/aatse van de inrichting
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van maatregelen en
vloeistofdichte voorzieningen een verwaarloosbaar risico wordt gerealiseerd.
Toetsing
Op onderhavige activiteit zijn de voorschriften uit hoofdstuk 7 van de vergunning van 26 oktober
2007 voor de bescherming van de bodem overeenkomstig van toepassing .
Echter het bij onderhavige aanvraag gevoegde nulsituatieonderzoek kan niet dienen als een
nulsituatie. Daarom is in de vergunning een voorschrift opgenomen 2.6.1 waarin dit wordt
geeist.
Bij de aanvraag is een bodemrisicodocument (8 juni 2011, 9V7319.20) gevoegd. In dit
document zijn van aile bodembedreigende activiteiten de maatregelen gedefinieerd om te
komen tot een verwaarloosbaar risico. Dit rapport voldoet aan voorschrift 7.1 uit de vergunning
van 26 oktober 2007.
Beoordeling en conclusie
Wij zijn van mening dat met het gestelde in de aanvraag en voorschriften het risico voor
bodemverontreiniging verwaarloosbaar is. Daarmee wordt voldaan aan de best beschikbare
technieken en wet- en regelgeving.
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Energiegebruik en afval
Het afvangen van CO 2 uit een rookgasstroom van de MPP3-centrale en comprimeren (en
uiteraard het transporteren) van de CO 2 kost energie. Dit energiegebruik gaat ten koste van het
rendement van de elektriciteitscentrale. Bij dit initiatief en met de huidige stand van de techniek
daalt het rendement van de elektriciteitsopwekking van 46% naar 44% en indien de afvang
wordt toegepast op de gehele rookgasstroom van 46% naar 38% (zie deelrapport Afvang MER) .
Een (belangrijk) doel van het demonstratieproject is te onderzoeken in hoeverre het gebruik van
energie voor het afvangen en transporteren van de CO 2 kan worden geminimaliseerd. Wij
vragen van vergunninghouder daarom om twee jaar na het operationeel worden van de
installatie te rapporteren over de energieprestatie van de CO 2 -afvanginstallatie en de
mogelijkheden het energiegebruik te verminderen (zie voorschrift 2.7.1).
Tenslotte komt er vanwege het afvangproces gevaarlijk afval in grote hoeveelheden vrij.
Daarom vragen we eveneens om te onderzoeken op welke wijze de hoeveelheid gevaarlijk
afval verminderd kan worden en de kwaliteit daarvan te verbeteren in aansluiting op de
voorschriften uit hoofdstuk 4 uit de vergunning van 26 oktober 2007(zie voorschrift 2.7.2).
Indirecte lozing van afvalwater oR de riolering
Met betrekking tot de lozing van afvalwater in de riolering en behandeling van hemelwater, etc.,
zijn de overeenkomstige voorschriften uit de vergunning van 26 oktober 2007 van toepassing .
Conclusie
Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het veranderen of veranderen van de werking
van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
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-- BIJLAGE : BEGRIPPENLlJST EN LlJST VAN AFKORTINGEN*
** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ... :
V~~r

zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN -ISO, NEN-, NEN-EN-, NENISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum
waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven
aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies,
toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van
toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en
installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.
Aile onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften
gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wei in afwijking van de in NEN 5880
(Afval en afvalverwijdering, Aigemene term en en definities) en de NEN 5884 (Afval en
afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en
definities .
BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:
overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
SOU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20014
2500 EA DEN HAAG
Telefoon : 070 - 3789880
Telefax : 070 - 3789783
PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen .nl
DIN , DIN -ISO, NEN, NEN-EN , NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
Telefoon : 015 - 269 03 91
Telefax: 015 - 269 02 71
Internet : www.nen.nl
BRL-richtlijnen bij:
KIW A Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Telefoon : 070 - 414 44 00
Telefax: 070 - 414 44 20
InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.
Internet : www.infomil.nl
BEPERKT KWETSBAAR OBJECT:
Een object zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
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BESTAANDE INSTALLATIE:
Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend.
BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):
Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die kosten en baten in aanmerking genom en - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak
waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting
drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn ; daarbij wordt onder technieken
mede begrepen het ontwerp van de inrichting , de wijze waarop zij wordt gebouwd en
onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten
gebruik wordt gesteld.
Bevi
Besluit externe veiligheid inrichtingen.
BEVOEGD GEZAG GS:
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen
hoofd van de afdeling Haven en Industrie van de DCMR milieudienst Rijnmond ,
Postbus 843,
3100 AV Schiedam
Telefoon : 010 - 246 80 00
Telefax: 010 - 246 82 83
BBT
Best beschikbare techniek, BAT, techniek conform BREF.
BODEM:
Het vaste dee I van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige
bestanddelen en organismen.
BODEMBEDREIGENDE STOF:
Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB.
BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING :
Een vloeistofkerende voorziening , een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere
doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem .
BODEMRISICO(CATEGORIE):
Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke
bedrijfsmatige activiteit.
BODEMRISICOCATEGORIE A:
Verwaarloosbaar bodemrisico.
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BREF
Best Available Technique Reference Document (referentie document beste beschikbare
techn ieken).
Bvp
Bouwveiligheidsplan
CATOX-REACTOR
Reactor voor katalytische oxidatie.
CCS
Carbon Capture and Storage (C0 2 -afvang en -opslag).
CUR/PBV:
Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving I Projectbureau Plan
Bodembeschermende Voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 44:
Beoordelingscriteria van vloeistofdichte voorzieningen.
CUR/PBV-AANBEVELING 51:
Milieutechnische ontwerpcriteria voor bedrijfsrioleringen .
EMISSIE:
De uitworp van een of meer verontreinigende stoffen naar de lucht (vracht per tijdeenheid).
E.ON
E.ON Benelux N.V.
ERP:
Emissie relevante parameter zoals is bedoeld in paragraaf 3.7 van de NeR.
GELUIDSNIVEAU IN DB(A):
Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door
de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.
GEVAARLlJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural) .
GEVAARLlJKE STOFFEN:
Indien sprake is van een opslag volgens CPR 15-1, 15-2, of 15-3:
Stof of preparaat dat bij of krachtens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke
stoffen en preparaten is ingedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede lid, van
de Wet milieubeheer.
Indien sprake is van een opslag volgens PGS 15:
Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke
stoffen.
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GROEPSRISICO:
De kans dat per jaar in een keer een groep van ten minste een bepaalde grootte het slachtoffer
wordt van een ongeval bij een risicovolle activiteit. Het groepsrisico wordt in een FN-curve
weergegeven.
LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELlNGSNIVEAU (LAr,LT) :
Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid,
bepaald in de loop van een bepaalde peri ode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de
'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

mo3
3

Standaard volume; afgashoeveelheid in m bij 273 K, 101,3 kPa en betrokken op droge lucht.
De emissie kan teruggerekend worden op een referentie zuurstofpercentage in de afgasstroom .
3
Ook wei als Nm genoemd.
MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax) :
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de
meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
MEA:
Monoethanolamine; vloeistof met de eigenschappen om CO 2 te binden, CO 2_ absorptievloeistof
(ook genoemd sorbent /absorbent).
MPP3
Elektriciteitscentrale Maasvlakte Power Plant 3 van E.ON Benelux N.V.
NEN:
Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.
NEN 5740:
Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek Onderzoek naar de milieuhygienische kwaliteit van bodem en grond.
NEN-EN-ISO/IEC:
Een door het Comite Europeen de Normalisation (CEN) ge"lmplementeerde norm van de
International Organisation for Standardization (ISO) en/of de International Electrotechnical
Commission (lEG) die door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) is aanvaard als
Nederlandse norm.
NEN-ISO:
Door de International Organisation for Standardization (ISO) uitgegeven norm die door het
Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) is aanvaard als Nederlandse norm.
NER:
Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.
NMP4
Vierde Nationaal Milieubeleidsplan.
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NRB:
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten , Informatiecentrum
Milieuvergunningen (InfoMil).
NULSITUATIE:
De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de
bedrijfsactiviteiten zijn gestart.
NULSITUATIE-ONDERZOEK:
Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de
inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en
dat is gericht op die verontreinigende stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de
inrichting in de bodem kunnen geraken.
PGS reeks:
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen .nl.
PLAATSGEBONDEN RISICO:
De kans per jaar dat een persoon , indien deze zich permanent en onbeschermd op de plaats
zou bevinden, op die plaats overlijdt als een rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij
risicovolle activiteiten , waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
PvE
Plan van eisen
QRA
Kwantitatieve risicoanalyse
REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:
Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor
een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
RISICO:
De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich
voordoen .
ROAD-project
Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject.
UPD
Uitgangspuntendocument.
VERWAARLOOSBAAR BODEMRISICO:
Een situatie als bedoeld in de NRB waarin door een goede afstemming van bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen de kans op een
verandering van de bodemkwaliteit, ten gevolge van een immissie van een stof,
verwaarloosbaar is gemaakt.
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VLOEISTOFDICHTE VLOER OF VOORZIENING:
Een vloer of voorziening ge'inspecteerd en goedgekeurd overeenkomstig CUR/PBVaanbeveling 44.
VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING:
Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en
adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van
die voorziening kan komen.
Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
WBDBO
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten.

