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1. INLEIDING 

N.V. EPZ (Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland) 
heeft het voornemen om bij haar kolengestookte elektriciteits
centrale te Borssele nieuwe installaties op te richten voor het 
bij- en meestoken van biomassa en niet-gevaarlijk afval. Naast 
de vigerende milieuvergunning voor het meestoken van 120 kton 
biomassa en niet-gevaarlijk afval, wil men een groot aantal 
stofgroepen gaan bij- en/of meestoken: zuiveringsslib, papier-
slib, grondstofrestanten uit de levensmiddelenindustrie, hout 
en houtskool, bioteelt en plantaardig restafval, energiepellets 
van papier en kunststofafval en overige biomassa en niet-
gevaarlijk afval. Hiermee wil EPZ 20% kolen verdringen op basis 
van energie-inhoud. Dit betekent dat per jaar naar verwachting 
circa 650 kton (droge stof) biomassa en niet-gevaarlijk afval 
verwerkt zal worden. 

Voor het uitvoeren van dit voornemen zijn vergunningen nodig op 
grond van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Wvo). Op grond van het Besluit milieuef
fectrapportage (cat. C18.4) moet voor het besluit over deze 
vergunningen de m.e.r. procedure doorlopen worden. 

Bevoegde instanties zijn het college van Gedeputeerde Staten 
van Zeeland (coördinerend) en de directie Zeeland van Rijks
waterstaat. 

Bij brief van 4 december 2000 heeft de Commissie voor de m.e.r. 
haar advies in de vorm van concept-richtlijnen uitgebracht. De 
aanbiedingsbrief is als bijlage opgenomen in bijlage 1. 

Gedurende de tervisielegging is een advies ontvangen van het 
college van burgemeester en wethouders van Borssele. De onder
havige richtlijnen zijn opgesteld op basis van de startnotitie, 
het advies van de Commissie voor de m.e.r. en het ontvangen ad
vies van de gemeente Borssele. De m.e.r.-procedure ging van 
start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscou
rant van 20 september 20001. 

1 Zie bijlage 2 
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2. HOOFDPUNTEN VAN DE RICHTLIJNEN 

Bij het opstellen van het MER voor het bij- en meestoken van 
biomassa en niet-gevaarlijk afval in de kolengestookte elektri
citeitscentrale te Borssele vragen wij bijzondere aandacht te 
besteden aan de volgende punten. 

• de doelmatigheid van het voornemen. Daarbij gaat het om de te 
gebruiken technieken en de bij en mee te stoken stoffen. Voor 
zover het afvalstoffen betreft moet zo veel mogelijk worden 
vergeleken met de desbetreffende minimum standaard zoals ge
vormd door het huidige beleid, rekening houdend met het in 
ontwikkeling zijnde LAP2; 

• de voorbewerking. Milieueffecten van de voorbewerking (ook in 
het buitenland) moeten zo goed mogelijk in beeld worden ge
bracht, zodat globaal beoordeeld kan worden of in de totale 
keten voldaan wordt aan Nederlandse eisen, normen en waarden. 
In dit kader is het van belang in het MER expliciet aandacht 
te besteden aan de gedragscode van EPZ ten aanzien van 
ethisch ondernemen en de consequenties hiervan voor het ac
cept at iebe leid. 

• de mogelijke technische aanpassingen. Gezien de grote hoe
veelheden te verwerken biomassa en niet-gevaarlijk afval, kan 
bij de keuze van alternatieven niet worden volstaan met een 
vergelijking van de meestook- en bijstookopties en separate 
verbranding. Voor dit voornemen dienen binnen het alternatief 
verbranding verschillende uitvoeringsalternatieven op hun mi
lieumerites te worden vergeleken; 

• de toetsing van de emissies. De aan het bij/meestoken, vanuit 
een stand-alone benadering, toe te schrijven emissies moeten 
in ieder geval aan het BLA3 worden getoetst, maar daarnaast 
tevens aan nieuwe in ontwikkeling zijnde normstelling, zoals 
de eisen voor stand-alone biomassa-installaties en de Europe
se regelgeving4. 

2 Landelijk Afvalbeheersplan. 
3 Besluit luchtemissie afvalverbrandingsinstallaties. 
4 LCP-richtlijn (Large Combustion Plants - grote stookinstallaties) en de EU-verbrandingsrichtlijn. 
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PROBLEEMSTELLING, DOEL EN BESLUITVORMING 

Art ike l 7.10, l i d 1, onder a van de Wm: 
Een MER bevat ten mins te : "een beschr i jv ing van hetgeen met de voorgenomen ac
tiviteit wordt beoogd." 

Art ike l 7.10, l i d 1, onder c van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduiding van de b e s l u i t e n bij de voorbereiding 
waarvan het milieu-effectrapport wordt gemaakt, en een overzicht van de eerder 
genomen besluiten van bestuursorganen, die betrekking hebben op de voorgenomen 
activiteit en de beschreven alternatieven." 

Probleemstelling 

De aanleiding en de ontwikkelingen die tot het initiatief heb
ben geleid, moeten worden beschreven. 

In de Derde Energienota van het ministerie van EZ (1995) is 
aangegeven dat het bij stoken van biomassa in kolengestookte 
centrales een belangrijke optie is voor een duurzamer energie
voorziening. Daarbij wordt aangegeven dat marktconforme benut
ting van het binnenlandse potentieel biomassa de voorkeur ge
niet. Omdat EP2 heeft aangegeven dat ze misschien ook biomassa 
en niet-gevaarlijk afval uit het buitenland wil gaan verwerken, 
is het van belang om in het MER een integrale afweging van de 
relevante milieuaspecten te maken (transport, lokale verwer
king, voorbewerking) als ook buitenlandse biomassa gebruikt 
gaat worden. Duurzame energievoorziening dient immers verder te 
gaan dan alleen de milieuaspecten bij de elektriciteitcentrale 
zelf. 

Tevens moet duidelijk worden gemaakt wat de bijdrage van het 
voornemen is aan de doelmatige verwijdering van afval en wat 
voor het milieu de voor- en nadelen zijn van het bij stoken van 
de verschillende nader te definiëren biomassastromen en niet-
gevaarlijke afvalstoffen ten opzichte van alternatieve manieren 
van verwerken (bijvoorbeeld verbranding in een afvalverbran
dingsinstallatie of compostering) . In het MER moet aannemelijk 
gemaakt worden dat er geen hoogwaardiger toepassingen zijn voor 
de bij en mee te stoken materialen. 
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Doel 

Uit de probleemstelling moet een concrete en duidelijke om
schrijving van het doel worden afgeleid. Daarbij moeten ook de 
doelen ten aanzien van milieubescherming en -verbetering worden 
aangegeven. Doelen moeten zodanig worden beschreven, dat ze 
kunnen dienen voor de afbakening van te beschrijven alternatie
ven. 

In de startnotitie wordt het doel van de voorgenomen activiteit 
omschreven als het bij- en/of meestoken in de kolengestookte 
eenheid 12 Borssele, van naar verwachting circa 650 kton (droge 
stof) biomassa en niet-gevaarlijke afvalstoffen per jaar, al 
dan niet na voorbehandeling, ter verdringing van 20% kolen (op 
basis van energie-inhoud) ten behoeve van de productie van 
elektriciteit. 

Met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in 
de besluitvorming moet aangegeven worden welke ruimte de ge
stelde doelen laten voor het ontwikkelen van alternatieven die 
minder belastend zijn voor het milieu. In het MER dient duide
lijk gemaakt te worden in hoeverre de voorgenomen activiteit en 
alternatieven bijdragen aan de belangrijkste hieraan gerela
teerde milieudoelstellingen. Het gaat hier om de realisatie van 
het terugdringen van de C02-uitstoot, het toepassen van meer 
duurzame energie, het terugdringen van de hoeveelheid te stor
ten afval en het hergebruik van reststoffen. 



3.3 Beleid en besluitvorming 

Relevant beleid dat van toepassing is of zal gaan gelden voor 
deze activiteit dient in het MER kort beschreven te worden, 
onder verwijzing naar de beleidsnota's, plannen en wetten. Ook 
gedacht moet worden aan relevante Europese richtlijnen 
(Europese kaderrichtlijn lucht, LCP-richtlijn) en nationaal en 
Europees beleid voor grensoverschrijdend transport van afval. 

In dit kader vragen wij specifiek aandacht voor het gestelde in 
de antwoordnota, die is opgesteld naar aanleiding van de 
inspraakreacties op het ontwerp Zeeuws Milieubeleidsplan 3 
"Groen Licht", waarin is opgenomen dat "Bij de integrale 
afweging van het bij stoken van biomassa de provincie de 
volgende aspecten zal betrekken: 

- er moet sprake zijn van een gelijkwaardige of milieuhygië
nisch gezien betere situatie; 

- initiatief moet passen binnen een effectieve en efficiënte 
landelijke afvalverwijderingsstructuur; 

- indien aanvoer van biomassa van elders aan de orde is, dient 
de COj- uitstoot als gevolg van ketenaspecten (voorbewerking, 
lokale verwerking en transport) in beschouwing te worden ge
nomen, omdat het uitgangspunt van de inzet van biomassa juist 
het beperken van C02 is; 

- er mag geen sprake zijn van grote nadelige gevolgen ten aan
zien van het rendement van de energieopwekking. 

De randvoorwaarden voor het voornemen zoals vermeld in de 
startnotitie vormen een goede aanzet voor het MER. De 
consequenties van het gestelde kader voor de ontwikkeling van 
alternatieven moeten eveneens worden aangegeven. Tevens moet 
beschreven worden welke criteria voor de afweging van varianten 
(bijvoorbeeld grens- en streefwaarden) aan het milieubeleid 
(bijvoorbeeld het prioritaire stoffenbeleid) worden ontleend. 

Afhankelijk van de aard en samenstelling van de mee- en bijge-
stookte biomassa en niet-gevaarlijk afval zullen luchtveront-
reinigende stoffen vrijkomen. Gezien zowel de omvang in absolu
te zin van de hoeveelheid te verwerken afvalstoffen, als het 
aandeel van circa 20% op basis van de energie-inhoud van de 
brandstoffen, dienen de aan het bij/meestoken toe te schrijven 
emissies van alle luchtverontreinigende stoffen beoordeeld te 
worden aan de hand van de emissie-eisen van het BLA en aan de 
nieuwe in ontwikkeling zijnde eisen voor stand-alone biomassa
installaties en de Europese LCP-richtlijn en EU-
verbrandingsrichtlijn. De vrachten dienen afgezet te worden te
gen de nationaal maximaal toelaatbaar geachte uitstoot, de NMP-
waarden, en de huidige feitelijke vrachten. 
De door het initiatief veroorzaakte verandering in luchtkwali
teit (immissies) dient getoetst te worden aan de wettelijke 
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luchtkwaliteitseisen en gezondheidskundige normen (zie §6.6.1). 
Bij eventuele overschrijding hiervan moet een risicoanalyse 
worden gepresenteerd. Ook dient te worden ingegaan op de nieuwe 
normen voor luchtkwaliteit die naar verwachting binnenkort in 
werking zullen treden op grond van de Europese kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit, en op de consequenties die deze zullen of kun
nen hebben voor het voornemen. 
De geuremissies dienen te worden beoordeeld volgens de 
'hindersystematiek geur' uit de Nederlandse Emissierichtlijnen 
(NER). 
Voor de bepaling van de gezondheidsgevolgen dienen de immissie-
concentraties die toe te schrijven zijn aan het bij- of meesto-
ken van biomassa en niet-gevaarlijk afval te worden vergeleken 
met de in Nederland geldende TCL-waarden, de MTR-waarden 
(maximaal toelaatbare risico) of, indien deze niet voorhanden 
zijn, aan de Air Quality Guidelines van de WHO (Wereldgezond
heidsorganisatie) . 

In het MER moet worden ingegaan op de relatie tussen dit voor
nemen en zowel de afvalverwijderingsscenario's van het A00 als 
de bestaande of reeds geplande afvalverwerkingsinstallaties. In 
de toelichting van het verband tussen het voornemen en het na
tionale afvalstoffenbeleid dient de ladder van Lansink in be
schouwing genomen te worden: wat is de voorkeursvolgorde van 
verwijderingsmethoden van de stromen van bij- en/of mee te sto
ken biomassa en niet-gevaarlijk afval? Voor de voorgenomen ac
tiviteit en de vele mogelijke alternatieven en varianten (breed 
scala aan biomassastromen en niet-gevaarlijke afvalstromen in 
combinatie met de verschillende bij- en meestook-opties) zal in 
het MER aangegeven moeten worden in hoeverre er aan de betref
fende minimum standaard wordt voldaan zoals gevormd door het 
huidige beleid en rekening houdend met het in ontwikkeling 
zijnde LAP. 
Indien EPZ het niet uitvoerbaar vindt om de karakteristieken en 
de samenstelling van iedere stroom afzonderlijk in het MER te 
behandelen en de daaraan toe te schrijven emissies inzichtelijk 
te maken (zie §4.1.2), dan verdient het aanbeveling dat EPZ in 
het kader van 'ethisch ondernemerschap' een gedragscode ontwik
kelt, waarin zij zich verplicht om bij de acceptatie van voor
bewerkte biomassastromen (waaronder houtskool) het milieueffect 
van de voorbewerking elders mee te nemen, zodanig dat aan de 
Nederlandse normen wordt voldaan. Ook zal EPZ er voor moeten 
zorgen dat de aan het bij- en/of meestoken van een afzonderlij
ke stroom biomassa of niet-gevaarlijk afval toe te schrijven 
emissie voldoet aan het BLA en de thans in ontwikkeling zijnde 
emissie-eisen voor stand-alone biomassa-installaties en de Eu
ropese richtlijnen. In het MER dient beschreven te worden hoe 
EPZ met deze problematiek om zal gaan. 
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Het MER dient aan te geven dat het is opgesteld voor de 
vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater. Tevens kan worden beschreven 
volgens welke procedure en welk tijdpad dit geschiedt en welke 
adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel zijn 
betrokken. Tot slot moeten de besluiten worden aangegeven die 
in een later stadium nog moeten worden genomen om de 
voorgenomen activiteit te realiseren. 

VOORGENOMEN A C T I V I T E I T EN ALTERNATIEVEN 

Ar t ike l 7.10, l i d 1, onder b van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschr i jv ing van de voorgenomen a c t i v i t e i t en 
van de wijze waarop zij zal worden uitgevoerd, alsmede van de alternatieven 
daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de mo
tivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven." 

Art ike l 7.10, l i d 3 van de Wm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid, onder b, te beschrijven alternatieven behoort 
in ieder geval het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu 
worden voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, deze met gebruikma
king van de bes t e bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zo
veel mogelijk worden beperkt." 

Algemeen 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven moeten worden be
schreven voor zover deze gevolgen hebben voor het milieu. Bij 
het zoeken naar alternatieven kan het zinvol zijn uit te gaan 
van een analyse van de voorgenomen activiteit in deelactivitei
ten. Alle additionele voorzieningen en aanpassingen in het be
staande proces die worden getroffen voor het bij/meestoken van 
biomassa dienen duidelijk te worden gepresenteerd. 

Bij de beschrijving van het voornemen, de alternatieven en de 
varianten dienen de reeds opgedane ervaringen met het 
bij/meestoken van biomassa en niet-gevaarlijk afval te worden 
betrokken. 

Preventieve, mitigerende en compenserende maatregelen 

Bij de voorgenomen activiteit en bij elk alternatief moet wor
den aangegeven welke preventieve, mitigerende en compenserende 
maatregelen worden getroffen en wat de effectiviteit van deze 
maatregelen is. De maatregelen om nadelige milieugevolgen zo
veel mogelijk te beperken, zowel bij normale bedrijfsomstandig
heden als bij onvoorziene omstandigheden (calamiteiten), dienen 
aan de orde te komen. Er moet in het MER ingegaan worden op de 
wijze waarop de ingangscontrole op de samenstelling van de te 
verwerken stromen plaatsvindt met de bijbehorende procedures, 
criteria en kwaliteitsbewaking. 
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Bij de beschrijving van het initiatief alle alternatieven dient 
in het MER verder aandacht te worden besteed aan de volgende 
specifieke punten. 

Aanbod, transport en opslag 

• de wijze en frequentie van aanvoer (per as of per schip), de 
wijze en plaats van laden, lossen, (gescheiden) opslag en in
tern transport; 

• de wijze van opvang van extra grote aanvoer of stagnatie in 
de verwerking; maatregelen om bij de opslag van de verschil
lende typen biomassa of niet-gevaarlijke afvalstoffen in de 
open lucht stank- en stofoverlast of het aantrekken van onge
dierte te voorkomen; 

• de wijze van eventuele voorbewerking per type biomassa of 
niet-gevaarlijke afvalstof; 

• per type biomassa of niet-gevaarlijke afvalstof: de hoeveel
heid, specificatie (samenstelling, verontreinigingsgraad, ei
genschappen (stookwaarden, asgehalte en vochtgehalte)), ac-
ceptatiecriteria- en beleid, wijze van kwaliteitsbewaking en 
ingangscontrole. 

Naast de reeds vergunde 120 kton/jaar mee te stoken biomassa en 
niet-gevaarlijk afval zal de bij- en/of mee te stoken biomas
sa/afvalstroom bij uitvoering van het voorgenomen initiatief 
toenemen tot 650 kton per jaar. Het is nodig om in het MER een 
helder beeld te verschaffen van de gevolgen van met name per as 
aan te voeren stromen op de aanwezige infrastructuur voor het 
milieu in de naaste omgeving. 

Bij- en mee te stoken biomassa en niet-gevaarlijk afval 

Uit de startnotitie en een nadere toelichting tijdens het loca-
tiebezoek blijkt dat de EPZ streeft naar een acceptatie van het 
bij- en meestoken van een breed scala aan stoffen, waarbij men 
het niet haalbaar acht om iedere stofstroom te karakteriseren 
in het MER. Wanneer wij dit zonder nadere voorwaarden zou ac
cepteren, dan zou dit de EPZ in praktijk de vrijheid geven om 
de menusturing (mengsel biomassa/afval/kolen) van het bij- en 
meestoken zo vast te stellen dat het rookgas in zijn geheel wel 
aan de algemeen geldende emissie-eisen voldoet, maar dat de 
emissies toenemen en de beschikbare emissieruimte wordt opge
vuld. De aan het mee- en bij stoken toe te schrijven emissies 
zouden onder meer voor zware metalen en halogeen- en zwavelhou-
dende componenten de normen ernstig kunnen overschrijden, ter
wijl door het verdunningseffect de totale rookgasstroom net aan 
de normen zou voldoen. Een dergelijke situatie is vanuit het 
milieu bezien en in maatschappelijke zin niet wenselijk. 

In het MER moet in ieder geval duidelijk gemaakt worden welke 
typen biomassa/niet-gevaarlijk afval bijgestookt zullen worden 
en wat de consequenties hiervan zijn voor de luchtemissies en 
de hoeveelheid en aard van de te onderscheiden proces- en af
valwaterstromen. Eén of meer 'worst case scenario's', waarbij 
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uitgegaan wordt van de maximale verwerkingscapaciteit van re
levante soorten biomassa of niet-gevaarlijk afval, dient onder
deel uit te maken van de beschrijving. Opslag en de eventuele 
voorbewerking van biomassa moeten betrokken worden bij de be
schouwing. De (milieu)criteria die aangelegd worden voor de be
oordeling van de geschiktheid van een bepaalde biomassa als 
brandstof die bijdraagt aan de duurzame-energievoorziening zijn 
van belang. Aangegeven dient te worden in hoeverre voorbewer
kingen van de biomassa in de installatie of elders van invloed 
zijn op deze beoordeling. 
Indien overwogen wordt om onderdelen van de installatie gefa
seerd in de tijd te realiseren, dan dient aangegeven te worden 
op welke wijze dit van invloed is op de hoeveelheden en typen 
bij/mee te stoken biomassa/niet-gevaarlijk afval en op de mi
lieubelasting in de tijd. 

4.1.3 Proces 

• blokschema's (bij voorkeur processchema's) van de bestaande 
situatie en de situatie na realisatie van het initiatief. 
Hierin moet duidelijk worden aangegeven wat de faciliteiten 
voor opslag en handling van brandstoffen (biomassa en niet-
gevaarlijke afvalstoffen) en reststoffen zijn en welke miti
gerende maatregelen getroffen worden. De afzonderlijke deel
processen dienen kort te worden beschreven. Met name de be
handeling van afgassen en afvalwaterstromen moet onderdeel 
uitmaken van de beschrijving. Ook de wijze van opslag en de 
wijze en frequentie van afvoer van de bijprodukten en rest
stoffen moeten aan de orde komen, evenals de bestemming van 
de reststoffen en de gebruiksmogelijkheden van de reststof
fen; 

• massa- en energiebalansen, bij voorkeur in de vorm van een 
gekwantificeerd stroomschema van het gehele proces, waaronder 
voorbehandelingen, afgasbehandeling en waterzuivering. Er 
dient een duidelijk beeld te worden verschaft van het ener
gierendement van de centrale en de aard en omvang van de 
vrijkomende reststoffen. Het effect op reststoffen 
(samenstelling en hoeveelheid) en emissies (concentraties en 
vrachten) dient in tabelvorm te worden gepresenteerd. 

• procesbewaking en beveiliging-, maatregelen om het bij stoken 
te sturen (menusturing) en storingen te voorkomen en de werk
wijze in geval van calamiteiten. Beschreven moet worden hoe 
proces- en emissiegegevens (kwaliteit van afgassen, water en 
reststoffen) worden gemeten en teruggekoppeld op de bedrijfs
voering. 

4.2 Alternatieven 

De keuze van de alternatieven moet worden gemotiveerd evenals 
de selectie van het voorkeursalternatief. In het MER zijn voor
al de milieuargumenten voor deze keuze van belang. Voor onder
linge vergelijking moeten de milieueffecten van de alternatie
ven volgens dezelfde methode en met hetzelfde detailniveau wor-
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den beschreven. Beschrijving van het meest milieuvriendelijke 
alternatief is verplicht. 

In het MER dient de uitvoering van de bij- en /of meestookvari-
anten inzichtelijk te worden gepresenteerd, inclusief de even
tuele technische aanpassingen in de bestaande voorzieningen 
voor opslag, voorbewerking, rookgasreiniging en (proces)water
behandeling. Gezien de hoeveelheden te verwerken biomassa en 
niet-gevaarlijke afvalstoffen kan bij de keuze van alternatie
ven niet worden volstaan met een vergelijking van de 
meestookopties, bijstookopties en separate verbranding zoals 
deze beschreven zijn in de startnotitie. Zoals ook gebruikelijk 
is voor de realisatie van een AVI, dienen voor dit voornemen 
binnen het alternatief verbranding verschillende uitvoeringsal
ternatieven op hun milieumerites te worden vergeleken. 

Nulalternatief en referentiesituaties 

De startnotitie stelt dat het bij het nulalternatief gaat om 
"het verwerken van schone biomassa en biomassa/niet-gevaarlijke 
afvalstoffen in een AVI (afvalverbrandingsinstallatie)". wij 
adviseren om deze referentie te bepalen in relatie tot de aard 
van de biomassa/niet-gevaarlijk afvalstroom. Bijvoorbeeld, te 
importeren biomassa of niet-gevaarlijk afval zal niet worden 
verbrand in Nederland en ook voor Nederlandse biomassastromen 
bestaan alternatieve bestemmingen zoals verwerking tot compost. 

Wij zijn van mening dat er geen reëel nulalternatief is, omdat 
bij het niet doorgaan van het voornemen de doelstelling van de 
initiatiefnemer niet gehaald wordt. Dit alternatief hoeft in 
het MER alleen beschreven te worden als referentiesituatie om 
de milieueffecten van het voornemen en de alternatieven tegen 
af te zetten. Het is zinvol om bij de beschrijving van de refe
rentiesituatie onderscheid te maken tussen twee situaties: 
• de situatie zonder bij- en/of meestoken van biomassa of niet-

gevaarlijk afval; 
• de huidige vergunde situatie met bijstoken van kleinere hoe

veelheden. 
Deze beide referentiesituaties dienen beschreven te worden ten 
opzichte van elkaar. Bij de alternatievenvergelijking kan ver
volgens volstaan worden met een vergelijking van de milieuge
volgen van de alternatieven ten opzichte van één van de twee 
genoemde referenties. Deze gekozen referentiesituatie dient dan 
ook consequent toegepast te worden. 

Inrichtings- en uitvoeringsvarianten 

Naast de in de startnotitie genoemde inrichtings- en uitvoe
ringsalternatieven (vergassing, pyrolyse, aanvoerwijze, opslag 
en geluidbeperkende voorzieningen), en de hierboven genoemde 
aspecten adviseren wij om in het MER de volgende varianten uit 
te werken: 
• verdergaand drogen van de biomassa door middel van restwarm

te; 
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• verschillende methoden voor de rookgasreiniging indien bij-
stoken wordt beschouwd met stoomzijdige aansluiting; 

• aanpassing van de bestaande rookgasreiniging om de aan het 
meestoken van afzonderlijke brandstofstromen toe te schrijven 
emissies te laten voldoen aan de emissie-eisen voor stand-
alone toepassing voor energiewinning uit biomassa/afval. 

Aangegeven dient te worden hoe geuremissies worden voorkomen of 
gemitigeerd. Ook maatregelen om stofexplosies bij opslag en 
transport van droog biomassamateriaal in gesloten systemen te 
voorkomen, dienen beschreven te worden. In het MER moet worden 
beschreven welke noodmaatregelen getroffen worden en welke com
municatiemiddelen ingezet worden bij eventuele storingen in de 
installatie of bij ongevallen tijdens transport. Daarnaast 
dient aangegeven te worden hoe een eventuele biologische be
smetting (bv. schimmels en bacteriën), gemonitord wordt en wel
ke maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding naar de 
omgeving te voorkomen. 

4.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet: 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming 

en/of verbetering van het milieu; 
• binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen. 
Wij adviseren bij het ontwikkelen van het mma een 'actieve' 
aanpak te volgen. Hiermee wordt bedoeld, dat toepassing van de 
beste bestaande mogelijkheden voor milieubescherming en 
verbetering bij de ontwikkeling van dit alternatief als uit
gangspunt wordt genomen. 

Afhankelijk van de bij te stoken biomassa (bijvoorbeeld in ge
val van slibben die geuroverlast veroorzaken of in geval van 
stofemissies), moet het overdekt opslaan van biomassa onderdeel 
uitmaken van het mma. Aanvullende voorzieningen om de rookgase
missies (onder meer SO,, N0X, stof, HC1, HF, zware metalen, Cd, 
Hg, gasvormige organische verbindingen en dioxinen) te reduce
ren dienen in het mma beschreven te worden. 

Indien de voorgenomen activiteit negatieve effecten heeft op de 
kwaliteit van het afvalwater en de reststoffen, dan moet in het 
kader van het mma in het MER ingegaan worden op mogelijkheden 
tot het verdergaand zuiveren van de waterstroom uit de gaswas
ser of om het afvalwater uit dit proces te vermijden (nullozing 
van water). Er moet speciale aandacht besteed worden aan het 
terugdringen van emissies van metalen, organohalogeenverbindin-
gen en stikstofverbindingen naar het water, in ieder geval als 
en voor zover deze emissies zijn toe te schrijven aan het bij-
stoken van biomassa/afval. 

In het mma dient tevens beschreven te worden welke mogelijkhe
den er zijn om: 
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• waterstromen te hergebruiken ((bijvoorbeeld gebruik bij het 
nat houden van opslag, in een koelwatersysteem of gaswasser); 

• de hoeveelheid reststoffen te minimaliseren; 
• de (milieuvriendelijke) toepassing van de reststoffen te 

maximaliseren; 
• het gebruik van afvalwarmte verder te verbeteren. 

BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELING 

Ar t i ke l 7.10, l i d 1, onder d van de Wm: 
Een MER bevat ten mins te : "een beschrijving van de bestaande toestand van het 
milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of de beschreven alternatieven 
daarvoor gevolgen kunnen hebben, alsmede van de te verwachten ontwikkeling van 
dat milieu, indien de activiteit noch de alternatieven worden ondernomen." 

De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, 
inclusief de autonome ontwikkeling hiervan, moet worden 
beschreven als referentie voor de te verwachten milieueffecten. 
Daarbij wordt onder de autonome ontwikkeling verstaan: de 
toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorge
nomen activiteit of één van de alternatieven wordt 
gerealiseerd. Indien de emissies (in vracht en/of concentratie) 
door te voorziene wijzigingen in de samenstelling van de kolen 
worden beïnvloed, dan dient dit te worden beschreven als 
onderdeel van de autonome ontwikkeling. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de 
locatie en de omgeving daarvan, voor zover daar effecten van de 
voorgenomen activiteit kunnen gaan optreden. Per milieuaspect 
(lucht, bodem, water, enz.) kan de omvang van het studiegebied 
verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht worden gegeven 
van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en ob
jecten zoals verzuringsgevoelige gebieden, woningen en andere 
stank- en geluidsgevoelige objecten in de directe omgeving van 
de elektriciteitscentrale. 

GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Ar t ike l 7.10, l i d 1, onder e van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschr i jv ing van de gevolgen voor het milieu, 
die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de alternatieven kunnen heb
ben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en 
beschreven." 

Bij de beschrijving van de milieugevolgen dienen de volgende 
algemene richtlijnen in acht te worden genomen: 
• bij de beschrijving van de gevolgen voor het milieu moet, 

waar nodig, de ernst worden bepaald in termen van aard, om
vang, reikwijdte, mitigeerbaarheid, omkeerbaarheid en compen
seerbaarheid; 
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• naast negatieve effecten moet ook aan positieve effecten aan
dacht worden besteed (bijvoorbeeld de hoeveelheid vermeden 
COj-uitstoot); 

• behalve directe effecten op het milieu moeten ook afgeleide 
effecten worden beschreven, zoals gezondheidseffecten ten ge
volge van de milieubelasting (zie §6.7); 

• onzekerheden en onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden 
en in gebruikte gegevens moeten worden vermeld; minder gang
bare voorspellingsmethoden moeten worden gemotiveerd; 

• de manier waarop milieugevolgen zijn bepaald dient inzichte
lijk en controleerbaar te zijn door het opnemen van basisge
gevens in bijlagen of expliciete verwijzing naar geraadpleegd 
achtergrondmateriaal ; 

• bij de beschrijving dienen de gevolgen van een eventueel ge
faseerde aanleg aan bod te komen. 

De invloed van het bij stoken van de afzonderlijke biomassa- en 
afvalstromen op de milieueffecten van de EPZ-centrale dient 
helder en overzichtelijk gepresenteerd te worden. De relatie 
tussen enerzijds de hoeveelheid, samenstelling en herkomst van 
de bij te stoken biomassa/afval en anderzijds de emis
sies/vrachten naar lucht, kwaliteit van de reststoffen en 
emissies/vrachten naar oppervlaktewater en de waterzuivering 
dient in het MER beschreven te worden. 

In de volgende paragrafen wordt aangegeven welke milieuaspecten 
in ieder geval in het MER aan de orde moeten komen. 

6.1 Luchtverontreiniging en geur 

De effecten van het bij- en meestoken van biomassa en niet 
gevaarlijk afval op de emissies van de centrale naar de lucht 
dienen in het MER beschreven te worden. Het gaat hierbij zowel 
om de totale emissies van de elektriciteitscentrale als om de 
fractie van de emissies die toe te schrijven is aan het bij
en/of meestoken van biomassa/niet-gevaarlijk afval (als ware 
het een zelfstandige activiteit). De invloed van het bij stoken 
op de samenstelling van de rookgassen (met name dioxinen, S02, 
stof, fijn stof, N0X, CO, organische stoffen, zware metalen, Hg, 
Cd, HC1, HF) en op de geuremissie uit de opslag dient in het 
MER helder te worden. 

Vervolgens moet in het MER beschreven worden welke effecten op 
immissies en depositie te verwachten zijn voor verzurende 
stoffen S02, N0X, HC1 en HF, voor fijn stof, dioxinen, furanen 
en zware metalen bij de verschillende alternatieven. Voor 
verzuring moet onderscheid gemaakt worden tussen droge en natte 
depositie en tevens de som aan zure depositie aangegeven te 
worden. 

Verder dienen de te verwachten geuremissies beschreven te 
worden en de daaruit voortvloeiende geurbelasting van de 
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omgeving, ter plekke van stankgevoelige objecten, voorzien van 
een raming van de kans op geurhinder. 

Indien biomassa in het buitenland speciaal wordt geprepareerd 
om bij EPZ als brandstof te worden ingezet (bijvoorbeeld in 
geval van houtskool), dan dienen de luchtemissies elders ten 
gevolge van de brandstofproduktie en transport bij de 
beschouwing betrokken te worden. Voor de verschillende vormen 
van biomassa moet worden aangegeven wat de vermeden C02-emissie 
is, rekening houdend met de C02-productie van het transport. 

De emissieschattingen dienen onderbouwd te worden met 
praktijkgegevens. 

Afvalwater 

De hoeveelheid en samenstelling van de te onderscheiden 
afvalwaterstromen (waaronder effluent van de gaswasser, 
koelwater, percolatiewater bij opslag van biomassa en 
hemelwater) dienen te worden beschreven. Daarbij wordt met name 
aandacht gevraagd voor de eventuele aanwezigheid van zuur
stofbindende stoffen (CZV), organische en anorganische stik
stofverbindingen, halogeenkoolwaterstoffen, dioxinen, poly
cyclische koolwaterstoffen (PAKs) en zware metalen. Eventueel 
optredende pieklozingen (als gevolg van storingen, calamiteiten 
en opstarten van het proces) dienen te worden vermeld. 

Reststoffen 

De hoeveelheid en de kwaliteit van de te onderscheiden 
reststoffen en bijprodukten moeten de nodige aandacht krijgen. 
De hergebruikmogelijkneden van de afvalstoffen (vliegas, gips) 
en de bestemming van de reststoffen (met name ABI-slib uit de 
afvalwaterbehandelingsinstallatie) met de mogelijke (toekom
stige) knelpunten moeten onderdeel uitmaken van de beschrij
ving. 

Bodem 

Het MER dient aan te geven of onder normale bedrijfsomstandig
heden bij het transport en de opslag van biomassa en niet-
gevaarlijk afval emissies naar de bodem kunnen optreden. Zo ja, 
dan moet beschreven worden om welke stoffen het kan gaan en 
welke hoeveelheden, ook in geval van storingen en calamiteiten 
(worst case). 
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Externe veiligheid en storingen 

In het MER moeten de risico's van broei van biomassa in opslag 
worden opgenomen evenals de risico's waaraan omwonenden 
blootgesteld worden ten gevolge van transport over weg en 
water. Vervolgens moet aandacht besteed worden aan de risico's 
van opslag en transport van droog biomassamateriaal in gesloten 
systemen. 

Duidelijk moet in het MER beschreven worden hoe groot de kans 
op storing/uitval van de installatie is en wat de milieugevol
gen hiervan zullen zijn (emissies, lozingen, beleving). 

Aangegeven moet worden in hoeverre de diverse mee- en 
bijstookroutes en de diverse te onderscheiden voorbehandelingen 
van invloed zijn op de belasting, de betrouwbaarheid (kans op 
overbelasting, storingsgevoeligheid) en de werkingsgraad van de 
reeds op de locatie aanwezige en eventueel nieuw te bouwen 
milieuvoorzieningen (rookgasreiniging, afvalgipsbehandeling en 
waterzuiveringsinstallatie). 

Energie 

Het overall energierendement van het bij- en/of meestoken van 
biomassa en niet-gevaarlijk afval dient in het MER te worden 
gepresenteerd, waarbij de eventuele energieconsumptie van de 
voorbewerking van de mee te stoken stromen (bijvoorbeeld malen 
of drogen) afzonderlijk dient te worden vermeld. Hierbij moet 
ook aandacht besteed worden aan de gevolgen van de ver
schillende varianten voor voorbewerking en droging voor het 
rendement. Het energieverbruik ten behoeve van de aanvoer en 
voorbewerking buiten de installatie dient separaat in de 
rendementsbeschouwing te worden opgenomen. Tevens is een 
overzicht gewenst van de bruto en netto te realiseren C02-
emissie vermindering, rekening houdend met C02-emissies bij 
voorbewerking en transport. 

Gezondheid en leefomgevingskwaliteit 

Mogelijke gezondheidseffecten ten gevolge van de milieubelas
ting door de voorgenomen activiteit en de alternatieven en va
rianten dienen in het MER in een aparte gezondheidsparagraaf 
beschreven te worden. De ernst van de gezondheidseffecten dient 
te worden bepaald in termen van risico's en de omvang van de te 
verwachten effecten in de verschillende risicogroepen in de om
geving. Ook positieve gezondheidseffecten ten opzichte van de 
referentiesituatie kunnen in het MER aan bod komen. In de vol
gende paragrafen wordt aangegeven welke volksgezondheidsaspec
ten in ieder geval in het MER aan de orde moeten komen. 
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Gezondheidseffecten van luchtverontreiniging 

De blootstelling van omwonenden aan stoffen door verspreiding 
vanaf de elektriciteitscentrale (opslag, bij stoken en meesto-
ken) naar de omgeving dient middels verspreidingsberekeningen 
in beeld te worden gebracht. In het MER moet vervolgens be
schreven worden welke effecten op de volksgezondheid kunnen op
treden ten gevolge van de immissieconcentraties van die stoffen 
die in de woonomgeving terecht komen. 

Geur- en geluidhinder 

Voor de geuremissie en de daarbij berekende immissie dient 
aannemelijk gemaakt te worden dat geen geuroverlast plaatsvindt 
voor omwonenden, die de eisen van het vigerende geurbeleid 
overschrijdt. Aangegeven moet worden in hoeverre er sprake is 
van geurhinder in de bevolking in termen van aantal gehinderden 
en mate van hinder. 

Het eventuele effect van het initiatief op de geluidbelasting 
van de omgeving dient in het MER beschreven te worden. Een 
indirect effect van het voornemen kan zijn geluidhinder en 
algemene verkeershinder door een eventuele toename van het 
aantal transportbewegingen. In het MER moet aangegeven worden 
wat de invloed van het bij stoken is op het aantal 
verkeersbewegingen en de mate van geluidhinder in de bevolking 
ten gevolge van de aanvoer van brandstoffen en de afvoer van 
reststoffen (frequentie en tijdstippen van aan- en afvoer). Ook 
het effect van de afname van het kolentransport dient hierbij 
in beschouwing genomen te worden. 

Biologische besmetting 

In het MER moet beschreven worden welke biologische besmetting 
met schimmels, toxines en bacteriën kan optreden door de opslag 
van verschillende biomassastromen. 

Gezondheidseffecten van oppervlaktewaterverontreiniging 

In het MER dient beschreven te worden in hoeverre 
afvalwaterlozingen (PAKs, zware metalen en dioxines, PCB's) de 
kwaliteit van het oppervlaktewater zodanig aan kunnen tasten, 
dat gezondheidsrisico's kunnen optreden bij mensen die in 
contact komen met het water middels nautisch gebruik of bij 
visconsumptie. 
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VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN 

Art ike l 7.10, l i d 1, onder f van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een ve rge l i jk ing van de ingevolge onderdeel d be
schreven te verwachten ontwikkeling van het milieu met de beschreven gevolgen 
voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven gevol
gen voor het mil ieu van elk der in beschouwing genomen alternatieven." 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de alterna
tieven moeten onderling én met de referentie worden vergeleken. 
Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, 
dan wel de essentiële punten waarop, de positieve en negatieve 
effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven ver
schillen. Vergelijking moet bij voorkeur op grond van kwantita
tieve informatie plaatsvinden. 

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen en de grens- en 
streefwaarden van het milieubeleid worden betrokken (zie §3.3). 
Hoewel dit geen verplicht deel van het MER uitmaakt, bevelen 
wij aan een indicatie te geven van de kosten van de verschil
lende alternatieven. 

Wij stellen voor om ter beoordeling van de duurzaamheid van de 
verschillende alternatieven met betrekking tot de aard en 
herkomst van de biomassa, niet alleen de milieueffecten in de 
omgeving van de centrale te beschrijven, maar tevens de 
milieueffecten elders te beschrijven (zie §3.3). 

LEEMTEN IN INFORMATIE 

Artikel 7.10, lid 1, onder g van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder d en e be
doelde beschrijvingen [d.w.z. van de bestaande milieutoestand en autonome ont
wikkeling daarvan, resp. van de milieueffecten) ten gevolge van het ontbreken 
van de benodigde gegevens." 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie 
kan worden opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventa
risatie moet worden toegespitst op die milieuaspecten, die 
(vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol 
spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, wat de consequen
ties moeten zijn van het gebrek aan milieu informatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de re

den is; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de 

leemten in informatie; 
• de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het 

te nemen besluit. 

-17-



EVALUATIEPROGRAMMA 

A r t i k e l 7 .39 van de Wm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen, bij de voorbereiding waarvan 
een milieu-effectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken 
activiteit voor het milieu, wanneer zij wordt ondernomen of nadat zij is onder
nomen. " 

Gedeputeerde Staten van Zeeland en directie Zeeland van Rijks
waterstaat moeten bij de besluiten aangeven op welke wijze en 
op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden om 
de voorspelde effecten met de daadwerkelijk optredende effecten 
te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maat
regelen te treffen. Het verdient aanbeveling, dat de EPZ in het 
MER reeds een aanzet tot een programma voor dit onderzoek 
geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerhe
den in de gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde 
leemten in kennis en het te verrichten evaluatieonderzoek. 

VORM EN PRESENTATIE 

Bijzondere aandacht verdient de presentatie van de vergelijken
de beoordeling van de alternatieven. De onderlinge vergelijking 
dient bij voorkeur te worden gepresenteerd met behulp van ta
bellen, figuren en kaarten. Voor de presentatie bevelen wij 
verder aan om: 
• het MER zo beknopt mogelijk te houden, onder andere door ach

tergrondgegevens (die conclusies, voorspellingen en keuzen 
onderbouwen) niet in de hoofdtekst zelf te vermelden, maar in 
een bijlage op te nemen; 

• een verklarende woordenlijst, een lijst van gebruikte afkor
tingen en een literatuurlijst bij het MER op te nemen; 

• bij gebruik van kaarten recent kaartmateriaal te gebruiken, 
topografische namen goed leesbaar weer te geven en een duide
lijke legenda erbij te voegen. 

Wij adviseren om optimaal gebruik te maken van de publieksfunc
tie van het MER om omwonenden te informeren over het voornemen 
en de gevolgen hiervan. Met name de presentatie van de gezond
heidseffecten en effecten op de leefomgeving dient daarom in
zichtelijk te zijn voor een algemeen publiek. 
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SAMENVATTING VAN HET MER 

Ar t ike l 7.10, l i d 1, onder h van de Wm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek vol
doende inzicht geeft voor de beoordeling van het milieu-effectrapport en van de 
daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van 
de beschreven alternatieven." 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gele
zen door besluitvormers en insprekers en het verdient daarom 
bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document leesbaar 
zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. 
Daarbij moeten de belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals: 
• de hoofdpunten voor de besluitvorming; 
• de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
• de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren 

van de voorgenomen activiteit en de alternatieven; 
• de vergelijking van de alternatieven en de argumenten voor de 

selectie van het mma en het voorkeursalternatief; 
• belangrijke leemten in kennis. 

-19-



# 

BIJLAGE 1 

c o m m i s s i e voor de m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e 

9"rf'tf>«<«M>» «ft . ( . C V A M J I 

*-•- ta uXJ/**w: ** **"* Gedeputeerde Staten van Zeeland 
• *'>*Sr . Postbus 165 

4330 AD MIDDELBURG 
r j rvnMif^ L . v . ' I c J c n l w * 

•Al iJM Li j La \ 7 

H 
uw kenmerk 
8778 

uw brief 
11 september 2000 

ons kenmerk 
1121-40/Ra/fw 

onderwerp doorkiesnummer 
Advies voor richtlijnen Bijstoken van (030) 234 76 35 
biomassa en afvalstoffen in kolenge-
stookte eenheid 12 Borssele 

Utrecht. 
4 december 2000 

Geacht College. 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten 
behoeve van de besluitvorming over het Bijstoken van biomassa en afvalstoffen in kolenge-
stookte eenheid 12 Borssele. 
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstand
koming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van 
haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde richtlijnen krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 

lfTir. J.J.T.M. Geerards 
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Kennisgeving van de terinzagelegging van de startnoti t ie 
in Staatscourant nr. 182 d.d. 20 september 2000. 

Directie Ruimte, 
Milieu en Water 

Provincie Zeeland 
Bekendmaking r z 
Bckonmaking startnotitie Milieu-effectrapportage NV 
Elcktric'rteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ 

Door N.V. Elektricrteits-Produkliemaalschappii ZuidWederland EPZ is een startnoti
tie ingediend om te komen tot een Milieu«ffectrapport (MER) ten behoeve van de 
volgende activiteit. 
EPZ heeft, naast de vigerende milieuvergunning voor het meestoken van 120 
kton schone biomassa en biomassa/niet-gevaartijke afvalstoften, plannen ont
wikkeld om in haar kolengestookte eenheid 12 van de Elektriciteitscentrale 
Borssele te Borsele schone biomassa en biomassa/niet-gevaarlijke afvalstoffen 
(circa 650 kton per jaar) bij te stoken en hiermee 20% kolen te verdringen op ba
sis van energie-inhoud. EPZ richt zich hierbij vooral op de energierijke homogene 
biomassastromen waar over het algemeen geen hoogwaardiger toepassingen 
voor bestaan, of waar nu of in de toekomst een stortverbod voor geldt. Om opti
maal in te kunnen spelen op seizoensinvloeden, marktontwikkelingen en over
heidsbeleid wordt gekozen voor een brede inzet van verschillende soorten bio
massa. Oe activiteit is gericht op het vergroten van het aandeel duurzaam opge
wekte elektriciteit in Nederland en past daardoor binnen het EPZ-beleid. 
Om het bij- en of meestoken mogelijk te maken zal als onderdeel van de voorge
nomen activiteit binnen de inrichting een voorbehandelingsinstallatie (vergasser/ 
verbrander/pyrofyse) alsmede een shredder- en drooginstallatie en een een ge
combineerde opslag- en doseerinstallatie worden gecreëerd. 

Voor het onderhavige initiatief dienen voor de eenheid 12 Borssele veranderings
vergunningen aangevraagd te worden ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren. Het bevoegd gezag voor deze inrichting in 
het kader van de Wet milieubeheer is het college van Gedeputeerde Staten van 
Zeeland. Daarnaast is de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd gezag in 
het kader van de WVO. 
Op grond van de Wet milieubeheer dient ter voorbereiding van de besluitvorming 
een procedure voor een milietwffectrapportage te worden gevolgd. 
Gedeputeerde Staten van Zeeland coördineren de voorbereiding en behandeling 
van het MER en de vergunningaanvragen. 

Voordat het MER door de vergunningaanvrager wordt opgesteld, dienen eerst 
door het bevoegd gezag richtlijnen te worden vastgesteld die aangeven welke 
milieu-aspecten in het MER onderzocht moeten worden. Conform de Wm wordt 
heden aan een ieder de mogelijkheid tot inspraak geboden. Deze inspraak op de 
startnotitie is bedoeld om adviezen en reacties te ontvangen die van belang kun
nen zijn bij het formuleren van de richtiijr 

De startnotitie ligt daartoe van 2i«s^tembe^j f^r7met 18 oktober 2000 ter i n 
zage bij de Directie RujrrtcVWiliéu^èn^Vyatc^Hê^Mne Woud 1 te Middef-

3 werkdagen vSn '8;17..\jur.e]f jfes);c^3d|idkuti;ri]ka burg, op werkdagen van'8;17..üur.e]l.dl;s};c^ad|id^u^njuntooruren, bij Rijks
waterstaat Directie Zêpjand tkafneri 2<); K & C ^ I ^ M e Middelburg, op 
werkdagen van 9-12 w van i3hBt tó , f ^^ ) }%S'wm^nte r^ i | s van Borsele. 
Stenevate 10 tèHêmkèrtszand; maandag tot onimei, vrijdag vSn 8.3012.30 uur. 
op donderdagavond varj.l7i00^.pbijur.V. > k ' r i % ü <& <ü 

Reacties met betrekking to t rJ f^ar tT^ i t^ ta t i i ien lo l^ i i meU 8Joktober 2000 
door een ieder schrifteli|k,.wórden'ingediend bq G^deputcerdaStaten van Zeeland, 
postbus 165. «SSOAD.Midddbufg'HiefbijVa'n w 
gegevens niet bekend /e riiakq, B ^ S $ P p l $ Q f i i 
Voor het inzien burtón,karitóörxJren, mondêlingatoolichting;«n het aanvra
gen van een excmplaaKvari^ie 'startnotitie kuntu zkl\wéndeh tot 
dhr. P. Wattel cr^of'*r.-i.M.ivan'Taterüwve (.tel.'0lf8£317 73/631917). 

^i<;-.ivoAtó-ï >*• kt n K v e i' ff &  
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland 
(EPZ) 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland (coördinerend) 
en Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie Zeeland 

Besluit: vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer en de Wet ver
ontreiniging oppervlaktewateren 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C18.4 

Activiteit: het oprichten van nieuwe installaties bij de elektriciteitscentrale te 
Borssele voor het verwerken van circa 650 kton (droge stof) biomassa en niet-
gevaarlijk afval per jaar. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 20 september 2000 
richtlijnenadvies uitgebracht: 4 december 2000 

Bijzonderheden: In het richtlijnenadvies is in overleg met het bevoegde gezag 
een aparte gezondheidsparagraaf opgenomen in het kader van een experiment 
van de Commissie. Hiermee wordt bekeken of gezondheidsaspecten een meer 
consistente en geïntegreerde plaats in het MER kunnen krijgen. Gelijktijdig 
met het uitbrengen van dit advies is ook een richtlijnenadvies uitgebracht 
voor een MER voor een gelijksoortig voornemen in de electriciteitscentrale van 
EPZ te Gcertruidenberg. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dr.ir. F.G. van den Aarsen 
ing. R. Faasen 
dr.ir. J.J.T.M. Gcerards (voorzitter) 
drs. P.J. van den Hazel 
ing. S. van Loo 

Secretaris van de werkgroep: drs. B.C. Radeniaker. 
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Lijst van inspraakreact ies en adviezen 

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

1. 20001004 Gemeente Borsselc Borssele 10001013 


