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Met bovenvennelde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor 
de m1lieu-effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid advies uft te brengen voor de 
richtlijnen voor de inhoud van het milieu-elTectrapport (MER) voor de inrichting 
van een wanntekrachtcentrale met een vennogen meer dan 500 MWe en de opname van de 
vesUgingsplaats in het SEV. 

Hierb~ bied ik u, overeenkomsUg artikel 41n, eerste lid van de Wet algemene 
bepalingen milleuhygiene (Wabm) , het richtlijnenadvies van de Commissie voor de 
milieu-clTectrapportage aan. Voor een overzicht van het richtlijnenadvies velWijs 
ik u naar de samenvatting. Naar aanleiding van het advies wU ik het volgende onder 
uw aandacht brengen: 

Tijdens het locatiebezoek werd de Commissie medegedeeld dat de locatie van het 
initiatief nog niet is vastgesteld. maar dat er sprake is van twee locaUe-alterna
tieven op het DSM-terrein. In de startnoUUe wordt melding gemaakt van een loca
tie. In het MER dienen beide locaUe-allernaUeven te worden uftgewerkt. De Commis
sie heeft inmiddels vernomen dat de alternatieve locaUe in de m.e.r.-procedure zal 
worden ingebracht via een aanvullende startnotitie. 

De Commissie hoopt met dit advies een construcUeve bijdrage aan de totstandkomlng 
van de richtlijnen te leveren. Zij zal gaarne van u vernemen op welke w1jze u 
gebruik maakt van haar advies. 
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Minister van VROM 
RiJkswaterstaat dlrectle Limburg 
Zuiverlngsehap Limburg 

- I' 

fr. K.H. Veldhuls 
voorzitter van de werkgroep m.e.r 
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SccrelarlaIll: Arthur van Schendelstraat 800 te Utrecht lclcfoon: 030 - 347 666 
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Advies voot richtlijnen 
voor de inhoud 

van het milieu-eifectrapport 
warmtekraehtcentrale Swentlbold 

te Geleen 

Adv1es op grand van artikel 41n. eerste lid van de Wet aIgemene bepal1ngen mflieu

hygiene voor de richtl1jnen voor de inhoud van het m:llieu-effectrapport over wannte

krachtcentrale Swentibold. 
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co6tdtnerend bevoegd gezag. door de Comm1ss1e voor de milleu-eft"ectrapportage; 

namens deze. 
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BIJLAGEN 

1. Brief van de Provincie Limburg (kenm. 92/49170V) van 10 november 1992, waar
in de Comm1ssie in de gelegenhe1d wordt gesteld om advies uit te brengen. 

2. Openbare bekendmaldng van de start van de tn.e.r.-procedure in Staatscourant 
nr. 223 van 17 november 1992. 

3. Projectgegevens en samenstelling van de werkgroep van de Commissie voor de 
milieu -eiIectrapportage. 

4. L:ijst '\"an inspraakreactles en advtezen. 



SAMENVATTING 

De NY Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) te 
Eindhoven heeft het voomemen op het DSM-complex locatie Noord te 
Geleen een op aardgas gestookte warmtekrachtinstallatie (WKC Swenti
bold) te bouwen met een elektrisch vermogen van circa 500 MWe en een 
warmteproduktie van 150 MW thermisch, waarvan het de bedoeling is deze 
af te zetien aan DSM Limburg B.V. De bouw van WKC Swentibold is een 
activiteit waaro'p de in de Wet algemene bepalingen milieuhygH~ne 
(Wabm) opgenomen regeling inzake milieu-effectrapportage (m.e.r.) van 
toepassing is. 
De vestlgingsplaats Geleen is met opgenomen in het thans in voorbe
reiding zijnde Tweede Structuurschema ElektriciteitsvooIZiening (SEV). 
De toevoeging van een nieuwe vestigingsplaats in het SEV is eveneens 
een actMteit waarop de regeling inzake m.e.r. van toepassing is. 
V~~r deze activiteit zullen de min1sters van Economische Zaken en 
Volkshuisvestfng, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer optreden ener
zyds als initiatiefnemer en andeIZijds als bevoegd gezag. Het college 
van Gedeputeerde Staten van Limburg zal als coordinerend bevoegd gezag 
optreden in de milieu-effectrapportage-procedure. 

Probleemstelling. doel en besluiten 
De noodzaak van de voorgenomen activiteit dient duidelijk geformuleerd 
te worden. Daarbij zijn verwijzingen naar andere al genomen besluiten, 
prognoses met betrekking tot de afzet en het terugdringen van het 
energieverbruik van belang. Aandacht moet worden besteed aan de afzet
mogelijkheden van de geproduceerde warmte, en de invloed daarvan op de 
verhouding tussen het opgewekte vermogen in warmte, respectievelijk 
elektriciteit en het bijbehorende energetische rendement. De locatie
keuze moet worden gemotiveerd. Aangegeven moet worden welke besluiten 
by dit project noodzakelijk zijn, dan weI invloed uitoefenen op de 
totstandkomtng en inrichting van de actlviteit. 

voorgenomen activiteit en altematieven 
De voorgenomen activiteit, in het MER te beschouwen als het voorkeurs
altematief, is te onderscheiden in een beleidsmatig en een uitvoe
ringsgedeelte. De laatste is onder te verdelen in een aanleg- en 
gebruiksfase. V~~r wat betreft de gebruiksfase moeten de diverse 
onderdelen van de installatie worden beschouwd. Voorts moeten de maat
regelen ter beperking van de gevolgen v~~r de Iucht- en waterkwaliteit 
en geluidemissies worden beschreven en de emissies die nog resulteren. 
Daamaast moet aandacht worden besteed aan de optimalisatie vanuit 
milieu -oogpunt van de onderdelen die warmte Ieveren. 
Er moeten een aantal altematieven worden beschreven. Deze moeten in 
ieder geval betrekking hebben op de referentiesituatie waarin de acti
viteit niet gerealiseerd wordt (O-alternatief), uitvoeringsalter
natleven en het meest milieuvriendelyke altematief. De uitvoerings
altematieven moeten met name betrekking hebben op maatregelen ter 
beperking van de NO -emissies. Bij deze laatste wijst de Commissie op 
de katalytische verwijdCringsmogelijkheden. 
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Een tweede wezenlijk aspect is de maximale benutting van de restwannte 
van de installatie. 
Het meest milieuvriendelijke alternatief wordt opgebouwd utt de diver
se deel-alternatieven die de optimale beschenning bieden aan het 
milieu. 

Bestaande toestand, autonome ontwikkellngen en de gevolgen voor het 
milieu 
De beschrijving van het bestaande milieu dient zich toe te spitsen op 
de NO -emissies en de waterkwal1teit. 
Bij dexbeschrijving van de gevo1gen voor het milieu van de voorgenomen 
act1v1teit en de alternatleven verdienen de nauwkeurigheid en betrouw
baarheid van voorspellingsmethoden en uitgangsgegevens bijzondere aan
dacht. Aangegeven dient te worden de door WKC Swentibold veroorzaakte 
bijdrage aan de immissie/ depositie van verzurende stoffen, mede in 
vergelijking met de heersende achtergrondconcentratles van verzurende 
stoffen. Verder dienen de geluidemissies- en 1mmissies de aandacht. 
De milieugevolgen van de lozingen op water (thermisch en overige) en 
riool dienen ook uitvoertg te worden beschreven. 

Leemten in kennis en evaluatle 
In het MER dient een overzicht te worden gegeven van ontbrekende gege
yens ten aanzien van relevante gevolgen voor het milieu. Aangegeven 
moet worden wat het belang is van de leemten in kennis voor de 
besluitvorming. 
In het kader van de besluitvorming moet een evaluatieprogramma worden 
opgezet. Het doel is te bezien in hoeverre de voorspelde milieu
gevolgen overeenkomen met de feitelijke situatie. Het verdient aanbe
veling een samenhang aan te brengen in het door bevoegd gezag op te 
stellen evaluaUeprogramma en het door de iniUatlefnemer op te zetien 
bedrijfsmilieuzorgsysteem. In het MER kan reeds een eerste aanzet wor
den gegeven voor een evaluatieprogramma. 
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1. INLEIDING 

De NV Elektrtciteits-Produktlemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) te 
Eindhoven heeft het voornemen op het DSM-complex locatie Noord te 
Geleen een gasgestookte warmtekrachtinstallatle (WKC Swentibold) te 
bouwen. WKC Swentibold zal een elektrtsch vermogen hebben van circa 
500 MWe en een warmte produktie van 150 MWthermisch. De inbedrijfstel
ling is gepland in 1998. Het voornemen is de warmte te leveren aan DSM 
Limburg B.V. 

De bouw van WKC Swentlbold is een actlviteit waarop de in de Wet alge
mene bepalingen milieuhygi~ne (Wabm) '] genomen regeling inzake 
milieu-effectrapportage (m.e.r.) van toepassing is. De m.e.r.-pilcht 
is in dit geval gekoppeld aan de te nemen besluiten inzake de aan
vragen om vergunningen krachtens de HindeIWet (Hw) , de Wet inzake de 
luchtverontreiniging (Wlv), de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet ver
ontreiniging oppelVlaktewateren (Wvo). Voor de te nemen besluiten in 
het kader van de Wvo zijn Rijkswaterstaat. directie Limburg, en het 
Zuiveringschap Limburg bevoegd gezag. Voor wat betreft de Hw, Wlv en 
Wgh is het college van Gedeputeerde Staten van Limburg bevoegd gezag. 
De vestigingsplaats Geleen is Diet opgenomen in het thans in voor
bereiding zijnde Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening 
(SEV). De toevoeging van een Dieuwe vesttgingsplaats aan het SEV is 
eveneens een activiteit waarop de regeling inzake m.e.r. van toepas
sing is. Voor deze actMteit zullen de ministers van Economische 
Zaken (EZ) en Volkshutsvesting, RUimteiljke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) optreden enerzyds als initiatlefnemer en anderzijds als 
bevoegd gezag. 
Het college van Gedeputeerde Staten zal als coordinerend bevoegd gezag 
optreden in de milieu-effectrapportage-procedure. 

Per brief van 10 november 1992 (bijlage 1) verzocht het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincfe Limburg de Commissfe voor de 
milieu-effectrapportage te adviseren over de te geven richtlijnen 
inzake de inhoud van het door EPZ en de ministeries van EZ en VROM op 
te stell en milieu-effectrapport (MER). Met de openbare bekendmaking 
(bijlage 2) op 18 november is de m.e.r.-procedure formeel van start 
gegaan. 

Het hierbij uitgebrachte richtiljnenadvies is opgesteld door een werk
groep van de Commissie voor de m.e.r. onder voorzitterschap van ir. 
K.H. Veldhuis. De samenstelling van de werkgroep is gegeven in bijlage 
3 van dit advies 1

]. De werkgroep vertegenwoordtgt in deze de Commis-

1 Naar verwachtlng wolth in maart 1993 de Wet milieubeheer van kracht. Deze wet vervangt de Wabm en 
integreert de milieuvergunningen op grand van de Hinderwet, Afvalstoffenwet, Wet chemische 
afvalstoffen, Wet geluidhinder en Wet inzake de luchtverontre1n1ging. 

2 In deze bijlage wordt ook nadere proJectlnformatle gegeven. 
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2. 

sle m.e.r. en wordt verder in dlt advies aangeduid als "de Commissie". 
Bij de opstelling van het advles zijn de via bevoegd gezag ontvangen 
inspraakreactles mede in beschouwing genomen (bijlage 4). 

PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Artikel4Ij, l1d 1, onder a van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschr1Jvtng van hetgeen met de ooorgenomen activitelt 
won:lt beoogd. " 

2.1 AJgenaeen 

In het MER dienen probleem- en doelstellingen van het voorgenomen ini
tiatlef duidelijk toegelicht te worden tegen de achtergrond van de 
doelstellingen in het NMP en NMP+. met name wat betreft het beperken 
van energteverbruik en terugdrtngen van CO 2 -emissies in N ederland, het 
Limburgs milieubeleidsplan (MBP). de vastgestelde Elektrtciteits
plannen en het NO -emissieplafond genoemd in het Convenant over de 
bestrtjdtng van SOl €n NO (1990). 

x 
Op dit moment loopt een m.e.r.-procedure voor de vaststelling van het 
tweede Structuurschema Elektrtciteitsvoorziening (SEV). Onderwerpen 
van het SEV zijn onder andere de keuze van de brandstofinzet voor cen
trale elektrtclteitsopwekking en het aanwijzen van potenti~le vesti
gtngslocatles voor elektrtciteitscentrales van 500 MWe. Aangegeven 
moet worden hoe het voornemen in het SEV wordt ingepast. In het Elek
trtciteitsplan 1993-2002 wordt voor een aantal van de huidige locaties 
voor warmtekrachtcentrales aangegeven waar nieuwe gasgestookte warmte
krachteenheden dienen te worden gerealiseerd. In hoeverre de onderha
vige inrtchtlng hiertn wordt betrokken moet nader worden aangeduid. 
De volgende specifieke aspecten dienen in ieder geval in het MER aan 
de orde te komen: 

- de bijdrage van WKC Swentlbold aan de emissiereductie-doelstelling 
van COl en NO ; 

- de redelijke vekachtlng van mogelijkheden om de opgewekte warmte 
van de WKC Swentibold in de toekomst. behalve voor de produktie van 
processtoom. ook te benuUen voor lage temperatuur toepassfngen. 
bijvoorbeeld stadsverwamtlng. zodat een maxtmaal energetfsch rende
ment wordt bereikt; 

- de grootte van het totale vermogen en verhouding tussen het ther
misch en elektrtsch vermogen van de tnstallatie en het jaargemid
delde totaalrendement; 

- de brandstofkeuze (waarbij de mogelijke inzet van procesgassen 
betrokken dient te worden); 

- welke afnameverplichtlngen zijn er waaruit blijkt dat de thermische 
energie (kwantltelt, kwaliteit en looptyd) by DSM afgezet kan wor
den?; 
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- zijn er andere beleidsvoomemens binnen het veIZOrgtngsgebied van de 
EPZ over toekomstige significante wanntegebruikers welke van belang 
kunnen zijn voor de keuze de WKC bij DSM te bouwen? 

2.2 Locatlekeuze 

3. 

Het op te stellen MER dcht zich op de inrichting van de activiteit. 
Niettemin is bet gewenst om aandacbt te scbenken aan de motivering van 
de locatiekeuze. De verzekerde wannte-afzet en bet relatief grote ver
mogen spelen daarbij een belangrtjke rol. Naast levering van wannte 
aan DSM Limburg B.V .• kunnen ook andere industd~le maar ook byvoor
beeld stadsveIWarmingsmogelijkheden. zijn oveIWogen. Aangegeven moet 
worden welke criteria hebben geleid tot de keuze van WKC Swentibold op 
deze locatie. Tenslotte moet worden ingegaan op andere plaatsen op de 
locatle die in de afweging zijn betrokken' J. 

TE NEMEN EN REEDS GENOMEN BESLUITEN 

Artlke141j, lid 1, onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een aandufding van de besluiten by de IJOOrberefding waaroan 
het mU1eu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen besluiten 
van overhefdsorganen, die betrekldng hebben op de IJOOrgenomen acttviteit en de beschreven 
altematteven" . 

In bet MER dient te worden aangegeven voor welke besluiten bet MER op
gesteld wordt. welke instanties deze besluiten nemen en de status van 
die besluiten. de te volgen besluitvormingsprocedure en de tijdsplan
fling daarvan. Verder dient te worden aangegeven welke andere over
heidsbesluiten essentleel zyn voor het realiseren van het initiatief 
(lozings- en bouwvergunnmg en dergelyke). Zowel besluiten ten aan
zien van de inricbting als van de aanleg van de leidingeninfrastruc
tuur dienen te worden beschreven. 

Overheidsbesluiten en openbaar gemaakte beleidsvoomemens oefenen in
vloed uit of leggen beperkingen op aan het besluit waarvoor het MER 
wordt opgesteld. In het MER dienen dUidelijk die besluiten en voome
mens te worden behandeld die direct invloed uitoefenen op de besluit
neming. Hierbij kan aandacbt worden besteed aan o.a. de volgende docu
menten: 
- Tweede SEV. deel 1 
- Elektriciteitsplan 1993-2002 
-NMP+ 
- Convenant over de bestrijdingvan S01 en NO (1990) 
- Milieubeleidsplan provincie Limburg x 

- Bestemmlngsplan 
- Streekplan 

3 Zie inspraakreactle 5, hijlage 4. 
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4. 

Kort en bond1g moet worden aangegeven wat de invloed en/of beperkingen 
zijn die worden opgelegd (bijvoorbeeld in de vorm van een tabel). 
Aangegeven moet worden hoe eigendomsverhoudingen, gebruikersver
houdfngen, afnameverplichtfngen en verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld 
ten aanzlen van DSM-tnfrastructuur, velligheldsaspecten, lozings
actMtetten) tussen DSM en EPZ zijn vastgelegd·). Bij eventueel 
gebruik van DSM-vergunntngen door EPZ moet dutdelijk worden aangegeven 
wie waarvoor verantwoordelijk blijft gedurende gebruiks- en afbouw
fase. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artikel41J, lid I, onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfjving van de vooryerwmen activtteit en van de wgze 
waarop zfI zal worden uitgevoerd, alsmede van de altematteven daarooor. die redeliJker
wgs In beSc1lDUWing dienen te worden gerwmen'. 

4.1 Voorgenomen activiteit 

4.1.1 Algemeen 

Het MER dient een beschrijv1ng te bevatten van de voorgenomen activt
tett en van redel1jkerwijs in beschouwing te nemen alternatleven. De 
tnitlatiefnemer kan daarbij een voorkeur uttspreken voor een van deze 
alternatieven, het wgenaamde "voorkeursalternatief'. 
De actlvtteit kan onderschelden worden in een beleldsmatig- en een 
uitvoertngsdeel. De laatste is onder te verdelen in een aanleg- en een 
gebruiksfase. 

4.1.2 Beleidsmatig deel 

In het SEV worden een aantal criteria gesteld waaraan vestigings
plaatsen worden getoetst: 

milleucriteria: 
koelwater; 

• overige aspecten oppervlaktewaterkwallteit; 
• rufmtel1jke inpasstng. natuur en landschappel1jke inpassing; 
• geluld; 
• externe velligheid; 
• aan- en afvoer en opslag van brand- en reststoffen. 
de WKC moet zijn aangesloten op een 380 kV-hoogspanningslel
dingS). 

4 Zle inspraakreactle 4, bljlage 4. 
5 Zle inspraakreactle 4, bljlage 4. 
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Tevens worden in het SEV een aantal criteria venneld waaraan nieuwe 
warmtekrachtcentrales, die nog niet worden vermeld in het SEV, moeten 
voldoen: 
- vennogensomvang moet in redel~ke verhouding staan tot de lokale 

warmtevraag; 
- de locatie moet als industrieterrein zijn bestemd. 
Aangegeven moet worden hoe de WKC Swentibold hieraan kan voldoen. 

4.1.3 Uitvoeringsdeel 

Aanlegfase 
Bij de aanlegfase dient te worden aangegeven hoe het grondwerk, even
tueel tijdelijke bemaling en de aanvoer van zand/ grond van elders 
plaats zal vinden. Daarnaast dient te worden ingegaan op de aanleg van 
infrastructurele voorzieningen (leidingen) voor de aanvoer van aard
gas, de afvoer van elektriciteit, de aan- en afvoer van velWarmings
water (stoom). Met name moet worden aangegeven in hoeverre de leidin
gen langs bestaande, gemeenschappelijke respectlevelijk nieuwe traces 
worden gelegd 'I. 

Tenslotte dient te worden aangegeven op welke wijze bij de bouw van 
WKC Swenttbold reeds rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikke
lingen en een zo milieuvrtendelijk mogelijke afbraak in de toekomst 
(bijvoorbeeld in verb and met het verwijderen van toxische stoffen en 
door het gebruik van voor hergebruik geschikte materialen). 

Gebrulksfase 
In de gebruiksfase dient de werking van de diverse onderdelen van de 
installatie te worden beschouwd. Aangegeven dient te worden welke 
maatregelen men treft om gevolgen voor de lucht- en waterkwaliteit en 
geluidhinder te minimaliseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de 
NO -bestrijding, geluiddempende voorzieningen, de demtneralisatie van 
voe'Cungswater en het meet- en regelsysteem voor het verbrandings
systeem en controle van emissies. Aangegeven dient te worden welke 
voorzieningen worden getroffen om ongewenste lozingen te beperken en 
welke maatregelen genomen worden om mogel1jke calamiteiten te voor
komen. 

In het MER dient aandacht te worden besteed aan de optimalisatie uit 
milieu-oogpunt van het aantal en de capaciteit van de gasturbines, in 
relatie tot een of meer afgasketels en een of meer stoomturbines en de 
prognose voor de stoomafzet. 
In het MER dient aangegeven te worden hoe, in welke mate en in welk 
tempo de voorgenomen activiteit zal leiden tot een afbouw van de ener
gievoorziening door DSM zelf'). 

6 Zie rnspraakreactte 4, biJlage 4. 
7 Zie inspraakreacUe 4 en 5, biJlage 4. 
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4.2 

4.2.1. 

4.2.2. 

Bfj het beschrijven van de voorgenomen actiVf.teit dient verder spe
ciale aandacht te worden geschonken aan de beschrijving van het voor
genomen mOnitortng- en beheerprogramma van WKC Swentlbold (met aan
dacht voor eventueel menselfjk falen en de in die situatie te nemen 
maatregelen). Daarnaast moet een beschrijving worden gegeven hoe men 
het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem wi! gaan ontwikkelen. 

Alternatleven 

Nul-alternatief 

Voor de vergelijking van de milieugevolgen. dient de ontwikkeling in 
het milieu te worden beschreven als de voorgenomen activiteit niet zou 
plaatsvtnden • ]. De situatle die bfj het niet doorgaan van de activi
teit ontstaat. kan als referentiekader voor de alternatieven die weI 
aan het gestelde doel beantwoorden een rol spelen bfj de besluit
vorming. 

Uitvoertngsalternatieven 

Aangegeven dient te worden wat de grenzen zfjn. zowel tussen verschil
lende ontwerpalternatieven als binnen een ontwerpalternatief. in de 
mogelijkheden om te vari~ren in de verhouding tussen warmtelevering en 
elektriciteitsopwekking' ]. 
Naast de keuze voor de capaciteit van WKC Swentibold. is de Conunissie 
van mening dat de belangrijkste in het MER te onderzoeken uitvoerings
alternatieven in de startnotitie aangegeven zfjn. Dat zfjn de moge
lijkheden voor het reduceren van NO -emissies. Er dient te worden aan
gegeven in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van in ontwikkeling 
zfjnde zogenaamde droge technieken of stoominjectle (beinvloeding ver
brandingsproces) . 
Onderbouwd dient te worden welke emissiewaarden van de gasturbine en 
van de totale installatie bfj normaal basislast bedrijf te verwachten 
zfjn en hoe deze waarden zich verhouden tot die welke door diverse 
leveranciers gegarandeerd kunnen worden. Voor de NO -verwijdering kan 

x 
daarnaast de katalytische reductie in de beschrijvifig worden opge-
nomen. Aangegeven dient te worden in hoeverre de installatie ener
gettsch optimaal is afgestemd op de DSM warmtevraag en potentH~le ove
rtge warmte-afnemers. zowel voor wat betreft capaciteit als voor tem
peratuurniveau. 
Tevens moet in de uitvoertngsalternatieven aandacht worden besteed aan 
de mogelijkheden van het beperken van lozingen op water en de moge
lijkheden van lozingen op verschillende oppervlaktewateren. 

8 Zie inspraakreactle 4, bijlage 4. 
9 Zie inspraakreactle 5, bljlage 4. 
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4.2.3. 

Aangegeven dient te worden welke mogel~kheden er zijn om restgassen 
van DSM in te zetten. wat de samenstelling van deze procesgassen is en 
wat de gevolgen van de inzet van deze gassen zijn op de luchtveront
reinigingsemissies en externe veiligheid 1 .]. 

Meest milieuvrtendelijk alternatief 

Artike141j. lid 3 van de Wabm: 
"Tot de ingevo/ge het eerste lid, onder b, te beschr1Jven altematieven behoort in ieder 
geval het altematief waarbg de beste bestaande mogeliJkheden ter beschenning van het 
milieu worden tDegepast." 

Bij het ontwikkelen van het meest milieuvrtendelijke alternatief die
nen het toepassen van de "best technical means" en de streefwaarden 
voor NO -emissies centraal te staan. 
Het meest milieuvriendelijke alternatief is op te bouwen uit de meest 
milieuvriendelijke (deel-)alternatleven ofvartanten hierop. zoals: 
- eerder genoemde optimalisatie van het energetisch rendement door een 

afstemmfng van de warmtelevertng en de elektrtciteitsopwekking bij 
wisselende afnamen. (bijvoorbeeld ondermeer door een goede keuze van 
aantal. capaciteit van (deel)installaties en maximaal gebruik van de 
restwarmte) : 

- toepassing van reductie-technieken voor NO I I] en geluidhinder. 
x 

10 Zie inspraakreactie 5, bijlage 4. 
11 Zle inspraakreactie I, bijlage 4. 
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5. BESTAANDE TOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Artike141j, Ud I, onder d van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgvfng van de bestaande toestand van het milieu, voor 
zover de voorgerwmen activiteit oj de beschreven altematieven daarvoor gevolgen kunnen 
hebben. alsmede van de te venvachten ontwUckelfng van dat mUieu, indien de activiteit 
noch de altematieven worden ondemomen." 

5.1 Bestaande toestand 

De bestaande kwaliteit van het m1lieu 10 het studiegebied. met een 
korte beschouwtng van de ontwtkkel1ogen die tot de huidige toestand 
hebben geleid (zie laatste altnea van deze paragraaf). dient 10 het 
MER te worden beschreven. Datgene moet worden beschreven wat van 
belang is voor de voorspelling van de m1lieugevolgen van de voorge
nomen activiteit of de altematieven hiervoor. 
Belangrtjke aspecten hierbij zjjn: 
- luchtkwalite1t; 
- bodem- en grondwaterkwaliteit; 
- zure depositie; 
- geluidzone en geluidsaneringsdoelstell1ogen; 
- beschouwtng over uitputtlng eindige energiebronnen en CO. problema-

tiek; 
- bestaande risiconiveau's; 
- aanwezfge woonbebouwing (in samenhang met gezondheidsaspecten); 
- aanwezfgheid van voor emissies gevoelfge gebruiksfuncties; 
- aanwezfgheid van ecologisch waardevolle en kwetsbare gebieden. 

Het studiegebied waarbinnen de bestaande m1lieukwaliteit in beeld moet 
worden gebracht. is niet op voorhand aan te geven. Het gebied zal wor
den bepaald door de retkwijdte van de te verwachten emissies. 

5.2 De autonome ontwikkeling 

Aangegeven moet worden hoe de specifieke knelpunten. welke aanleiding 
geven tot b~stelling van het SEV. zich zullen ontwikkelen wanneer de 
actlviteit niet wordt uitgevoerd. 
In het MER moet voor zover redeUjkerwijS mogeUjk beschreven worden 
op welke wijze de bestaande milieutoestand zich zal ontwikkelen. inge
val de voorgenomen activiteit niet uitgevoerd wordt. Daarb~ moet er
van worden uitgegaan. dat de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in 
het NMP+ in de toekomst gerealiseerd zullen worden. Tevens dient glo
baal en voor zover mogeUjk. beschreven te worden op welke wijze het 
1odustrteterre1o van DSM zich 10 de toekomst zal ontwikkelen. 
Informatie over de autonome ontwikkel1og van het m1lieu is van belang. 
om een beeld te kunnen vormen van de bijdrage die WKC Swentibold zal 
leveren aan de in de toekomst te verwachten mtlieukwaUteit in de 
regio. Daarbjj kan worden gedacht aan onder andere de planologische 
ontwtkkelingen rondom DSM (bjjvoorbeeld de ontwikkeling van het 1odi-
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6. 

viduele terrein Graetheide ten behoeve van DSM) en de milieuhy
gifnische ontwikkel1ngen (op welke wijze gaat DSM in de toekomst in 
haar energiebehoefte voorzien) I ']. 

DE MILIEUGEVOLGEN VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 
EN DE ALTERNATIEVEN 

ArtIkel41J, lid I, onder e van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrfJvfng uan de gevolgen voor het milieu, die de voor
genomen acttviteit, onderscheldenlgk de altematfeven kunnen hebben, alsmede een motive
ring uan de wyze waarop deze gevolgen zgn bepaald en beschreven." 

6.1 AJgenaeen 

De hieronder beschreven algemene richtlijnen dienen te worden betrok
ken op de in § 6.2 beschreven gevolgen per milieu-aspect en per deel
actMteit. Indien van toepassing dient op de volgende elementen te 
worden ingegaan: 
- de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de basisgegevens; 
- de milieugevolgen die per altematief/variant verschillen; 
- de kwant1ftcertng van de afwnderlijke mtlieu-effecten voor de ver-

schillende fasen van de activiteit: 
- de tijdelijke of permanente, dan weI ophefbare of onomkeerbare 

gevolgen die op de korte of lange termijn spelen: 
- het optreden van interactie (bijvoorbeeld cumulatie) van effecten 

tussen de onderhavige acUviteit en oveIige acUviteiten in het stu
diegebied: 

- de mate van waarschijnlijkheid waarmee de effecten zullen optreden 
en of bijvoorbeeld nog te nemen besluiten tot andere, meer of min
dere intense effecten kunnen leiden: 

- de te verwachten effectiviteit van eventuele mitigerende of compen
serende maatregelen: 

- de gevolgen voor het milieu in het slechtst denkbare geval en bij 
het optreden van een calamiteit: 

- de gebruikte methoden voor voorspelling van milieu-effecten. Bij 
onzekerheid over de effecten wordt uitgegaan van de mogelijk meest 
ongunsUge situatie: 

- zowel de negaUeve a1s de positieve gevolgen voor het milieu. 
Het MER dient daamaast bijzondere aandacht te besteden aan voorspel
l1ngsmethoden- en modellen. Ret betreft de volgende aspecten: 
- de methoden en modellen die in het MER gebruikt worden bij het maken 

van voorspell1ngen: 
- de mate van betrouwbaarheid die aan deze methoden en modellen kan 

worden toegekend. 

12 Zle tnspraakreactle 4, bljlage 4. 
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6.2 Abiotlsche en biotische gevolgen 

In het algemeen is het bij de beschrijving van mUieugevolgen van WKC 
Swentibold belangrijk. dat ruet alleen een beeld wordt geschetst van 
de te verwachten em1ss1es, maar dat tevens zo goed mogel1jk wordt aan
gegeven welke eventuele gevolgen dit za1 hebben voor 1mm1ssiecon
centraties en de gevolgen hiervan voor het blotisch en abiotische 
milleu. 

Bij de voorspelling en beschrijving van de m1lieugevolgen moet naar de 
mentng van de Commissie vooral aandacht worden besteed aan de aspecten 
genoemd in paragraaf 5.1. 
Bij de beschrijving van de voorgenomen actlviteit dienen verder in 
ieder geval de volgende aspecten aan de orde te komen: 

Luchtkwalltelt 
- NO en CO. -emissies en NO -imm1ssies; 
- de 'invloed van NO -1mm1ss~es door WKC Swentibold in de uiteindel1jke 

concentratle NO, x weergegeven met verspreidingsmodellen (relevante 
percentlelen/ gemiddeld); 

- de ulttreecondities van de rookgassen (temperatuur, deblet, vocht
gehalte et cetera); 

- em1ss1e en imm1ssie van andere luchtverontreinigtngscomponenten bij 
de inzet van en zonder restgassen van DSM als brandstof in de WKC; 

- in hoeverre kan mistvorming optreden ten gevolge van emissies van 
rookgassen en het gebruik van de koeltoren. Welke gevolgen kan dit 
hebben voor verkeers- en vliegveil1gheld?; 

- ammontak-emissles (indien van toepassIng). 

Zure deposltle 
- de gevolgen van de NO -immissles en deposltie; 
- de immissieconcentra'hes van eventuele geemitteerde overige (spoor)-

componenten. 

Bociem, grond- en oppervlaktewater 
- geef aan wat de uiteindelijk optredende emissies zijn; 
- geef een analyse van de te verwachten belasting van de omgeving door 

natte en droge depositie vanuit rookgassen. Hierbij dlent ook in 
beschouwtng te worden genomen het optreden van stortngen en calami
teiten; 

- geef aan in hoeverre en in welke hoeveelheden onttrekkingen en 
lozingen plaats vinden van water van en naar grondwater, oppervlak
tewater en rioleringen; 

- geef aan wat de gevolgen zijn ten aanzien van kwal1teitsaspecten van 
deze onttrekkingen en lozingen. Voor de lozingen dient te worden 
aangegeven welke stoff en (incluslef wannte) er worden geloosd, en 
wat de dtrecte (T verhogtng, verhoging zoutgehalte en dergelyke) en 
mogelijk indirecte (zuurstofloosheld) gevolgen zijn voor het ontvan
gende water; 
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- geef aan wat de gevolgen zijn van de (extra) dampemissie vanuit de 
koeltoren. 

Geluld 13) 

- de ligging van de geluidcontouren (inclusief de contour voor de 50, 
55, 60 en 65 dB(A)-etmaalwaarde) buiten de terreingrens behorende 
b~ de representatleve bedrijfsconditie en per beoordelingsperiode, 
als ook de vastgestelde zonegrens van het terrein; 

- hoogie van het geluid1mm1ssieniveau L en de spectraalverdeling op 
relevante plaatsen buiten de terreingrens~eq 

- b~dragen van de inrichting aan de geluidimmissie ter plaatse van de 
voor het DSM industrieterrein gebruikelijke beoordelingspunten b~ 

de representatleve bedrijfssituatle, b~ stortngen, b~ pieken in 
geluidniveau, b~ het starten en stoppen van de installatie en by 
b~zondere werkzaamheden (b~voorbeeld onderhoud). 

Landschapsecologlsche relatles 
De mogelijke b~zondere milieugevolgen bij de aanleg van de leidingen 
infrastructuur, zoals (tijdelijke) verstortng van ecologtsch waarde
volle of kwetsbare gebieden. 

Externe velllgheid 
Ten aanzien van risico- en veiligheidsaspecten dient in het MER een 
analyse van mogelijke stortngen of calamiteiten met de grootste effec
ten op milieu en gezondheid te worden gegeven, inclusief die welke 
veroorzaakt worden door bedienings- of operationele fouten. Aangegeven 
dient te worden welke emissies, fmmissies en milieugevolgen in die 
situaties verwacht worden. Eveneens dienen de risico- en veilig
heidsaspecten van het veIVoer, opslag en gebruik van ammoniak en rest
gassen van DSM te worden vermeld, indien van toepassing. 

13 Zie inspraakreacUe 4 en 5, bijlage 4. 
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7. VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Artfke14lj. lid 1. onder rvan de Wabm: 
Een MER bevat ten mJnste: "een vergelg/dng van de ingevolge onderdeel d beschreven te 
verwachten ontwikkeling van het maieu met de beschreven gevolgen voor het mafeu van de 
voorgenomen actfuitelt, alsmede met de beschreven gevolgen voor het mafeu van elk der in 
beschouwing genomen altematfeven". 

De milleugevolgen van de voorgenomen actlvitelt en de versch1llende 
altematleven moeten worden vergeleken met de bestaande toe stand en de 
autonome ontwikkeling van het milieu. Bij deze vergelijking moeten ook 
de actuele normen en streefwaarden van het m1l1eubeleid worden 
beschouwd. 

Aandachtspunten bij dit onderdeel van het op te stellen MER zijn ver
der: 
- een voorkeursvolgorde van de alternatleven per milleu -aspect; 
- een beschouwing van de posltieve en negatieve milieugevolgen van 

leder alternatief; 
- de mate waartn de 1n1tiatlefnemer bij elk van de alternatieven zijn 

doel denkt te kunnen verwezenlijken. 
Bij de vergelijking van de alternatieven kunnen de glob ale kostenas
pecten van de in beschouwing genomen alternatieven worden betrokken. 
Dit is in het kader van m.e.r. weliswaar niet verplicht. maar kan de 
besluitvorm1ng meer inzichtelijk maken. 

Het hoofdstuk waarin de verschillende alternatleven onderling en met 
de bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het milieu worden 
vergeleken. is een van de belangrijkste en meest gelezen delen van het 
MER Het verdient daarom aanbeveling ruime aandacht te schenken aan de 
weging van de diverse m1lieugevolgen voor de beschouwde varianten en 
de presentatie van de verzamelde informatie. Hierbij kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan visualisering van overeenkomsten en verschillen 
tussen de alternatleven met behulp van ftguren (staafdlagrammen. gra
fteken. kaarten en dergelijke). 
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8. 

8.1 

LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

Artlkel41j, lid I, onder g van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzfcht van de leemten in de onder d en e bedoelde 
beschrfJvtngen ten gevolge van het ontbreken van de benodfgde gegevens". 

Leemten in kennis en onzekerheden 

In het MER moet een overzicht worden gegeven van de leemten in kennis 
en infonnaUe. voor zover relevant voor de besluitvonnlng, die na de 
analyses en vaststelling van de milieu -effecten zyn overgebleven. De 
redenen waarom deze leemten zyn blijven bestaan moeten worden ver
meld. Hierbij kan worden aangegeven waar bruikbare voorspellings
methoden ontbreken, waar gebruikte voorspellingsmethoden of gebruikte 
invoergegevens onzekerheden en onnauwkeuligheden bevatten of waar 
sprake is van andere kwalitaUeve en kwantitatieve onzekerheden met 
betrekking tot milieugevolgen op korte of langere termijn. 

Infonnatie die voor het te nemen besluit essentieel is, kan met onder 
leemten in kennis worden aangegeven. Deze infonnatie dient met priori
teit te worden geident1ficeerd en mag in het MER met ontbreken. 

8.2 Evaluatie 

De in het MER vastgestelde leemten in kenn1s en infonnatie en onzeker
he den kunnen worden gezien als ondeIWerpen van voortgaande studie. zy 
behoren daarom mede te worden betrokken by een evaluatie
programma "). Dit evaluatleprogramma heeft een drieledlg doel. Op de 
eerste plaats moet worden nagegaan of de daadwerkelyke milieugevoIgen 
ernsttger of minder ernstlg zljn dan de voorspelde milieugevolgen en 
of nadere maatregelen moeten worden genomen. Op de tweede plaats moet 
worden onderzocht of de in het MER genoemde leemten in kennis en 
infonnatie inmiddels kunnen worden ingevuld. Tot slot moet worden 
nagegaan of externe ontwikkelingen aanlelding geven de verleende ver
gunnlngen by te stellen of te herzien. 
Er bestaat dus een sterke koppeling tussen de door de opsteller van 
het MER gebruikte voorspellingsmethoden en geconstateerde leemten in 
kenn1s en het door het bevoegde gezag op te stellen evaluatie
programma. Het verdient aanbeveling dat de in1tiatiefnemer in het MER 
reeds een eerste aanzet tot een dergelijk evaluatieprogramma geeft. 
Hierdoor is tevens een efficiente samenhang tot stand te brengen tus
sen het door het bevoegd gezag op te stellen evaluatleprogramma en het 
door de in1tiatiefnemers op te stellen milleuzorgsysteem. 

14 O1t evaluaUeprogramma moet door het bevoegd gezag worden opgeste1d en bij het verlenen van de 
benodigde vergunntngen vast worden gesteld. 
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9. VORY EN PRESENTATIE VAN BET MER 

Het MER moet de probleemstelllng, het doel en de mflieugevolgen van de 
voorgenomen activiteit en de alternatieven duidelijk en objectief 
behandelen. Het is belangrtjk dat in het MER wordt ingegaan op de bij 
de dtverse betrokken partijen levende vragen omtrent het voomemen. 

In het MER moeten keuze-elementen (criteria en uitgangspunten) die 
bepalend zijn geweest bij de opstelling ervan, dUidelijk gemotiveerd 
naar voren worden gebracht. Onderbouwende informatie kan in bijlagen, 
behorende tot het MER worden opgenomen. Hiertoe kunnen ook behoren een 
verklarende begrtppenlijst, een lijst van gebruilde afkortingen, een 
overzlcht van onderzoek dat verrtcht is ten behoeve van de voorgenomen 
acttvtteit en een l1teratuurlijst. 

Indien men er voor kiest een deel van de informatie te vermelden in 
(aparte) bijlagen of bijvoorbeeld de vergunntngaanvragen, is het 
belangrtjk dat in het MER dUidelljk naar deze informatie wordt verwe
zen, met een aanduiding waar de betreffende informatie gevonden kan 
worden. Het MER dient te allen tiJde zelfstandig leesbaar te blijven. 

Bij de uitwerking van de verschillende onderdelen van het MER dient 
bij voorkeur te worden verwezen naar de door het bevoegde gezag daar
voor gegeven richtliJnen. Zo nodig moet worden gemottveerd waarom aan 
bepaalde richtlijnen niet tegemoet is gekomen. 

Van alle gehanteerde begrtppen die spec1ftek z1jn voor de onderhavige 
actlviteit moeten eenduidige definities en/of omschrijvingen worden 
gegeven. Aandacht moet worden besteed aan (het onderscheid tussen) 
best beschikbare en best uitvoerbare technieken. 
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10. SAMENVATTING 

Arttke141j,lld 1, onder h van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvattfng die aan een algemeen publiek voldoende inzicht 
geejt voor de beoordeUng van het milieu-effectrapport en van de daarin beschreven gevol
gen ooor het milieu van de l!OOI!1enomen act1vttelt en van de beschreven a1tematieveTi'. 

De samenvatttng Is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door 
besluttvonners en insprekers. Het verdlent daarom byzondere aandacht. 
In de samenvattlng moet kort en overzichtel1jk de kern van de belang
rijkste onderdelen van het MER worden weergegeven. Omdat het vaak om 
een grote hoeveelheid informatie gaat. is de presentatie van de gege
yens van groot belang. Waar mogel1jk. en in leder geval blj de verge
Iyking van de diverse alternatieven, kan gebruik worden gemaakt van 
tab ellen , figuren, kaarten of eventueel een effecten-matrix. HierbY 
dient er voor gewaakt te worden te veel informatle in een figuur of 
tabel weer te geven. 
De samenvattlng dient aan zowel besluitvormers als aan een zo breed 
mogel1jk publ1ek voldoende inzicht te geven voor de beoordeling van 
het MER en de daarin beschreven mUieugevolgen. Het feit dat het MER 
wordt geschreven voor verschillende doelgroepen stelt hoge eisen aan 
degenen die de samenvatttng opstellen. 
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BIJIAGEN 

bij het advies voor richtlijnen 
voor het milieu-effectrapport 

warmtekrachtcentrale Swentibold 
te Geleen 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 november 1992, waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

t-'~~--,--,----- .-.. -'--"'- ""-- ' 

Hoofdgroep: 
V.W.M./M.B. 

Onderwerp: 

Toeste1 nr.: 
7495 

Aan: 

Provincie 
limburg 

De Commissie voor de 
mi1ieu-effektrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH Utrecht 

Gedeputeerde 
Staten 

Maastricht: 10 november 1992 

Nummer: 
BV 9999 
92/49170V 

Bij1agen: 
12 

Onderwerp: m.e.r. WKC Swentibold 

Hierbij delen wij U mede dat de N.V. E1ektriciteits-Produktiemaat
schappij Zuid-Nederland EPZ voornemens is om een gasgestookte 
warmte/krachteenheid met een nominaal vermogen van 500 MWe op het 
DSM terrein te Geleen, 10katie Noord, ~/il l:1ouwen. 
Gelijktijdig hebben de Ministers van Economische Zaken en van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangegeven 
dat zij het voornemen hebben genoemde vestigingslokatie op te nemen 
in het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV). 

Naast genoemde opname in het SEV zijn voor deze aktiviteit 
vergunningen nodig inzake de Hinderwet, de Wet inzake de 
luchtverontreiniging, de Wet Geluidhinder, de Wet Verontreiniging 
oppervlaktewateren en mogelijk de Wet op de Waterhuishouding. 

Alvorens besluitvorming in het kader van genoemd Structuurschema en 
milieuwetten kan plaatsvinden zal door de EPZ, lettend op het 
Besluit milieu-effectrapportage, een milieu-effect rapport worden 
opgesteld. 

Svp bij becllli woordlng 
datum en numlller 
vermelden 
Per brief een ondelwerp 

BelOekriJres: 
Lnnburgln<'1n 10 
Maaslriclll 
Rand'NYck 

PO$ladres: hankrekening NMB 
Postbus b 700 61 94 11 312 
6202 MA Maastricht poslrekening 
tel 043 899999 1060741 
telelAx 043 618099 
telex 56180 
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De EPZ haoft mode n.,mens de Min!stcJ:'S van EZ en von VROM op bosis 
van artikel 5b lid 1 een verzoek Ingediend om to komen tot 
geOOOrdincorde voorbereiding en bchandcling van do m. e . r. 
proceduX'o. vergunningverlening en herzicning van 11IH: 
Structuur~chcma. Ons College meent . gezicn het gcstelde in de 
clcsbetreffende artikelen van do WAilM bctreffende ooordinotie, 
positiof op dit verzoek to kunnen beslissen. 

Een startnotitie mct informatie over hot projekt 1s cloor de 
i nitiatiefnerners toegczOn<:Jcn en op ::1.3 oktober door ons ontvangcn en 
i ngeschrcven onder nummer OV 9999/92/46102. Wij zullen de 
startnotitie vlln 18 november tot en met 18 december veor conieder 
tor im!:age 10ggen. Overeenkomstig het: gcs tclde in artikel 41n lid 1 
van de WADM verzoekcn wij U ons voor 10 december 0.8. te odviacren 
ovec hot gaven van richt1ijnen inzeke de inhoud von hot 
millou-effcctcnppoct. Dc stactnotitle on bckcndmaking zijn 
bljgovoegd. I . . .. , ' ! , ' 

Gedeputcecdc Staten von L1~burg, 

BUlage 1. biz. II 
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Openbare bekendmaklng in Staatscourant nr. 223 d.d. 17 november 1992 

Milicu~fTcc(rappor(age WarmCekrachl
centrale E~Z 

Irlil;al;~Jnemer e" doel 
GedepUleerde Slalen van Limburg 
delen mce dal de N.V. EleklriciLcil~
ProduklicmaaLschappij Zuid-Ncderland 
EPZ voorncmcns is om cen gasgc
slookte wanntclkrilchtccnhcid met een 
nominllal vcrmogen van 500 MWc op 
hel DSM·lerrcin Ie Gc1ecn. lokalic 
Noord. Ie bOll wen. 
Narncns de Ministers van Economischc 
Zakcn en van Volkshuisvesling, Ruim
lc1ijke Ordcning en Milicubchcer aange
geven dal zij het voorncmen hebben 
gcnoemde vC5ligingsiokatic op Ie 
ncmen in hel Twccdc Slrucluurschcma 
Elcklricilcil'svoorzielling (SEV) .• 

M.e. r. pliC/,Ii/: be.f/uil en conrdinalie 
Naasl gcnocmdc opnamc in het SEV 
zijn vooe dczc aklivileil vergullningcn 
nmlig in7..ake de Ilindcrwct, de Wet 
in7.akc de Iuchtvcrontrciniging, tic Wet 
GcluidhimJcr, de Wet Veronlreilliging 
oppcrvlaktcwatercn en mogclijk de Wet 
op de \Vaterhuishauding. 
Alvorcns besluilvorming in hel kadcr 
van genoemd Slructuurschclna en 
milieuwcllen kan plaatsvinden 7.31 door 
de EPZ, lellend op hel nesluit milieu
etTeclrapparlage, cell miJieu-elfcclrap
porl worden opgeslekl. 
De EPZ heen mede namens de Minis
ters van EZ en van VROM op basis 
van arlikcl 5b lid I WAIlM cen vcr
zoek: ingetlicnd am Ie kamen 101 
gccoordinecrde voorbcrciding van de 
vergunningaanvragcn CIl hcrziening Vi:An 
heL StrucLuurschema. (let bcvoegd 
gC7.ag, in casu de ministers van EZ en 
VROM en Gcdepuleerdc Slaten hebbcn 
posilicf or dil veT7.oek beslist. 
Ter ;rrz0l:t.' ICf:g;"g slClrlno/nic cu, 
Ecll starlnolilic mel informalie over hel 
projekl ligt van 18 november lol en 
mel 18 december 3.5. voor ccnieder ler 
in7..agc op dc valgende plaalscn: 
- Oibliolhcek van hel Gouvernemenl, 
Limburglaan 10 te Maastricht; tijdcns 
kanLooruren (8.30 LoL 16,30): 
- Gemcentehuis Gelecn. Markl I le 
Gcleen; tijdcm; kanlooruren en 0(1 

wocnsdaga\'ond van 17.00 tal 20.00 
uur; 
- Gcmccnlchuis Stein. Raadhuisplein I 
Ie Stein; lijdens wcrkdagen V<1n 9.00 lot 
12.00 1I1ir. Cil (evens wocnsdag en vrij
dag van 14.00 tol 16.00 uur en voorls 

na vQorafgaandc lclcronische arspraak 
(04(,-331888, LocsLcI 278 orlR8) or 
dinsdagavond van 17.00 101 2l1.OO uur: 
- Gcmccllichuis neck (Voorlichlings
centrum). Raadhuisslraal 9 Deck lij
dens kantooruren cn or maandagavond 
van 17.00 lot en mcl 20.00 uur; 
- Ministeric Van Economischc 7..akcn 
(BiblioLheek), PosLbus 2010 I, 2500 EC 
's-Gravenhage; 
Ilczoekadn:s: llezuidcnhoulscwcg 151. 
's-Gravenhage; 
- Ministerie van Volkshuisvesting. 
Ruimlc1ijke Ordcning en Milieubchcer, 
Rijks Planologische Diensl (Hiblio
Lheek), PosLllus 20951, 2500 EZ 's·Gr.· 
venhagc. Oczoekadres: Rijnslraat 8, 
's-Gravcnhagc; 
- Ministcric van Volkshuisvesling. 
Ruimlclijke Ordening en Milic:ubehc:er. 
Directoraat-Gencraal Milieubeheer 
(Ilibliolhcek. PosLbus 450, 2260 Leid· 
schelldal11. 
Rcwckadrc:s: Dr. v. d. Stamstraat 2. 
LcidschendalTl. 
Tevens zullen dan ler inzagc: liggcn 

dc7.c hekendmaking en de brief V~1l de 
N.Y. EI'Z, 
I".'iprllllk ("II ,'erdaC' procedure 
Een icder kan tol en mel 18 december 
3.5. opmerkingen maken ovcr hel gcven 
van richllijnen inzake de inhoud van 
het milieu--ctreclraprOrl. Mede op basis 
van de binnengckol11cn opmerkingen 
zullen de richtlijncn door Gcdc:pulccrdc 
Sialen worden v8slgeslcld: 
Dc richllijnen vormen dc basis van hCl 
door de EPZ or le stell en Milicu-etrecl
raprorl dal le zijller lijd samen mel de 
milieuvergunningsaanvragen en de 
voorgcstcldc hcrzicning van het Tweede 
Slructuurschema Elcklricileitsvoor7.ic
ning v~~r cen ieder ler inlage zal wor
den gelegd . In hCI Milicu-ctreclraprort 
lullen de ctrcetcn van de voorgcnomen 
aclivilcil. mede aan de hand van alter
nalieven. wordcn bcschrevcn. 
Opmcrkingcn kunllen lol en mel 18 
decem her a.s_ worden gericht aitn: 
GedcpUleerdc Slaten van Limburg. 
La.v. Bureau Milieubcleid. Post bus 
5700. 6202 MA Maastricht. V~~r infor
malic over de insrraak klint U bellen 
meL Lei. 04)·897495. 
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Projectgegevens 

Inltlatiefnemer: N.V. Elektricltefts-ProduktlemaatschappY Zuld-Nederland (EPZ). het -
m1nisterte van Economische Zaken en het ministerie van Volkshuisvestlng. Ruimtel1jke 
Ordening en Milieubeheer. 

Bevoegd gezag: Rijkswaterstaat. Dfrectie Limburg; College van Gedeputeerde Staten van 
Limburg; Zulveringschap Limburg; het ministerte van Economische Zaken en het ministerie 
van Volkshuisvesting. Ruimtel1jke Ordentng en Milleubeheer. 

Beslult: Vergunnmgen in het kader van de HindelWet. de Wet tnzake de luchtveront
re1n1ging. de Wet gelutdhinder en de Wet verontreiniging oppelVlaktewateren. Tevens is 
een herziening nodJg van het Tweede Structuurschema Elektricfteitsvoorziening waaIVoor 
een Planologische Kernbesl1ssingsprocedure moet worden doorlopen. 

Activitelt: l:Jet oprtchten van een warmtekrachteenheid met een vermogen van 500 MWe en 
150 MWthermisch op het DSM-complex locatie Noord te Geleen. De activiteit omvat tevens 
de opname van deze vesUgingsplaats in het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoor
zientng. De bedoeling is de warmte af te zetten aan DSM Limburg B.V. Tijdens het loca
tiebezoek werd duidel1jk dat de locatie van het initiatief nog niet was vastgesteld 
maar dat er sprake was van mogel1jk twee locatie-alternatieven op het DSM -complex. De 
Commissie heeft geadviseerd een aanvulling op de startnotitie te schrijven. 

Stand van zaken: De procedure ging formeel van start op 18 november 1992 met de ter 
tnzage legging van de startnotitie. De inspraaktermijn l1ep van 18 november tot en met 
18 december 1992. De commissie heeft op 27 november een locatiebezoek afgelegd. Op 12 
januari 1993 vond de bespreking van het concept advies plaats met bevoegd gezag en ini
Uatiefnemer. 

Samenstelllng van de werkgroep: 
fr. W.J. van Doorn 
drs. P. Lako 
drs. N. de Rooy 
fr. K.H. Veldhuis (vooIZitter) 
fr. J.W. Wormgoor 

Secretarls van de werkgroep: dr. N.W.M. van Buren 
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Lijst van inspraakreacties en advlezea 

Dr. datum persoon of instantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

l. 921207 Stichting Graetheidecomite Grevenbicht 921217 

2. 921207 Gemeente Beek Beek 921217 

3. 921214 Directeur Landbouw. Natuur en Roermond 921223 
Openluchtrecreatle in Limburg 

4. 921215 Gemeente Ge1een Geleen 921224 

5. 921217 Gemeenteraadsfractie Groen Links Geleen 930111 
Geleen 


