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Geacht College,

Naar aanleiding van de brief van uw College van 11 juni 2004 sturen wij u op uw ver-
zoek dit advies voor richtlijnen voor het project stoken van biomassa in de centrale Har-
culo in Zwolle toe.

Er wordt voor dit project een milieueffectrapportage doorlopen, terwijl er geen sprake is
van een directe m.e.r.-plicht op grond van de C-lijst. Door uw keuze om een milieueffect-
rapport te laten maken, vanwege de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden, is er
sprake van een uiterst zorgvuldige procedure op grond van de Wet milieubeheer.

Er zijn geen inspraakreacties binnengekomen voor dit project.

De Startnotitie Het stoken van biomassa in de centrale Harculo beschrijft het project
bondig en helder. Tegen de achtergrond van deze Startnotitie, alsmede naar aanleiding
van de informatie – onder andere de beide Tauw-rapporten met bijbehorende brief1 - die
gegeven is tijdens het locatiebezoek dat op vrijdagmiddag 20 augustus jl. werd gehou-
den, volstaat de Commissie met onderstaand advies in briefvorm.

Dit beknopte advies laat overigens onverlet dat het MER aan de wettelijke vereisten
moet voldoen, zoals neergelegd in artikel 7.10 Wet milieubeheer.

De volgende vragen dienen in ieder geval in dit MER beantwoord te worden:

1) Hoe zit het met de doelmatigheid van dit initiatief en hoe past dit initiatief binnen de
ontwikkelingen van het (inter)nationale en provinciale beleid?

                                             

1 Electrabel Centrale Harculo emissieonderzoek tijdens bijstoken van frituurolie, Tauw bv, 6 oktober 2003 en
Emissieonderzoek Electrabel Centrale Harculo, Tauw bv, 5 mei 2004, alsmede de brief van 23 oktober 2003,
toetsing BVA en rapporten emissie-onderzoek frituurolie (ref.nr. B001-4304925BWH-D01-D). Hieruit blijkt
duidelijk dat maximale bijstook van frituurvet niet tot de mogelijkheden behoort.
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2) Wat is de hoeveelheid, aard, herkomst (transportbewegingen), bandbreedte van sa-
menstelling en energie-inhoud van de te verwerken vloeibare biomassa, waarbij
dient te worden aangegeven of de vloeibare biomassa is voorbewerkt ten einde aan
de acceptatiecriteria te voldoen?

3) Presenteer het overall netto rendement van het bij- en/of meestoken van vloeibare
biomassa in het MER, waarbij eventuele energieconsumptie van de voorbewerking
van de diverse stromen afzonderlijk dient te worden vermeld.

4) Wat zijn de verschillen in emissies naar de lucht in geval van stoken van biomassa?
5) Wat zijn de acceptatiecriteria die gehanteerd zullen worden voor de te verstoken bi-

omassa en op welke wijze zal dit gehandhaafd worden?
6) Wat zullen de rookgasemissieconcentraties zijn, alsmede de emissievrachten, de

immissieconcentraties en de emissiebeperkende maatregelen (ALARA) bij maximale
bijstookcondities en een worst-case scenario qua brandstofsamenstelling.

7) Beschrijf de geuremissies bij het verstoken van biomassa (zowel bij de op- en over-
slag alsmede uit de schoorsteen van de centrale als gevolg van de verbranding).

8) Toetsing aan de IPPC-richtlijn (96/61/EEG): wat zijn gevolgen van deze richtlijn voor
dit initiatief?

9) Er dient toetsing plaats te vinden aan de vigerende geluidruimte met betrekking tot
extra transportbewegingen en losactiviteiten.

Wij hopen met dit advies een positieve bijdrage geleverd te hebben aan uw besluitvor-
ming en zien graag de door u vastgestelde definitieve richtlijnen zo spoedig mogelijk te-
gemoet.

Hoogachtend,

drs. H.G. Ouwerkerk,
voorzitter werkgroep
MER voor het stoken van biomassa
in de centrale Harculo in Zwolle

in afschrift aan: Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 11 juni 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen



BIJLAGE 2

Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 118 d.d. 24 juni 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Electrabel Nederland

Bevoegd gezag: gedeputeerde staten van de provincie Overijssel en Rijkswa-
terstaat directie Oost-Nederland

Besluit: vergunning Wet milieubeheer en Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D22.1

Activiteit: het toepassen van vloeibare biomassa (gebruikt frituurvet, palm-
olie e.d.) als brandstof in de centrale Harculo in Zwolle, naast de fossiele
brandstoffen aardgas en/of olie

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 24 juni 2004
richtlijnenadvies uitgebracht: 30 augustus 2004

Bijzonderheden: dit betreft een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, waarbij
vanwege het feit dat de centrale gelegen is nabij een Zwolse woonwijk er voor
gekozen is om een m.e.r.-procedure te doorlopen.

Samenstelling van de werkgroep:
ing. C. Coenrady
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter)
ir. H.E.M. Stassen

Secretaris van de werkgroep:
mr. S. Pieters
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Naast de directe milieueffecten ter plaatse is bij dit project ook van
belang om aan te geven waar de te gebruiken biobrandstoffen – we-
reldwijd – allemaal vandaan komen. In het MER moet worden ingaan
op de uitstoot van de bij de verbranding vrijkomende stoffen (emis-
sies) en of, en zo ja in welke mate er sprake kan zijn van geurhinder.
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