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Samenvatti n9 

Reden en aanleiding voor de procedure 

Electrabel Nederland n.v. is eigenaar van de Centrale Gelderland. Op deze centrale zijn op dit 

moment een groot aantal verschillende vergunningen vanuit de Wet milieubeheer van kracht. 

Andere bedrijfsonderdelen dan wei activiteiten zijn door een melding aan het bevoegd gezag (de 

provincie Gelderland) aan deze vergunningen toegevoegd. Vanuit deze positie, die voor 

Electrabel, het bevoegd gezag noch de omgeving goed doet aan de transparantie en 

handhaafbaarheid van de geldende voorschriften, is besloten de milieuvergunning Ute reviseren". 

In de hiertoe benodigde procedure worden ook een aantal andere onderwerpen meegenomen: 

• het uitbreiden van het meestoken van biomassa tot 8 PJ (wat ook MER-plichtig is) 

• het toetsen van de bedrijfsvoering aan de vanuit EU-regetgeving (i.c. de IPPC-richtlijn) van 

kracht geworden Best Beschikbare Techniek Referentie documenten (BREF's). 

Niet technische beschrijving van de bestaande bedrijfsvoering 

De Centrale Geldertand is gelegen aan de Weurtseweg 460 te Nijmegen. De Centrale Gelderland 

is een conventionele, poederkoolgestookte elektriciteitscentrale met een netto vermogen van 602 

MWe. Naast elektriciteit levert de centrale ook warmte in de vorm van stoom aan bedrijven die 

liggen aan de Waalbandijk, per jaar circa 600.000 GJ. 

Als brandstof voor de opwekking van elektriciteit wordt hoofdzakelijk steenkool (1 ,3 miljoen 

ton/jaar) gebruikt. Daarnaast wordt biomassa als brandstof ingezet (ca 415 kton per jaar). De 

steenkool wordt met schepen over de Waal aangevoerd evenals de meeste biomassa en gelost 

in de haven van de Centrale Gelderland. Slechts incidenteel zal per vrachtwagen biomassa 

worden aangevoerd. De kolen worden ten noorden van de loshaven op velden opgeslagen, de 

biomassa wordt getransporteerd naar hallen of silo's. De brandstof wordt, voor dat deze kan 

worden ingezet, in molens verkleind en gemengd. Met transportbanden wordt het kolenpoeder 

vermengd met biomassa naar de branders in de ketel gevoerd. Het is ook mogelijk om via 

oliebranders olie in de ketel te verbranden. Dit gebeurt bij het opstarten van de ketels of wanneer 

bic:rolie (tall pitch oil) wordt bijgestookt. 

Tijdens het verbrandingsproces in de ketel komt warmte vrij die wordt overgedragen via de 

pijpwanden aan water. Dit water wordt hierdoor omgezet in oververhitte stoom onder hoge druk 

(180 bar) en hoge temperatuur (540°C). De stoom wordt naar de turbine-installatie geleid, die is 

opgebouwd uit vier turbines, die een generator aandrijven, waarmee de elektriciteit wordt 

opgewekt. De elektriciteit wordt onder een spanning van 150 kV afgeleverd aan het elektrisch 

verdeelstation. De afgewerkte stoom wordt met behulp van koelwater (oppervlaktewater vanuit de 

Waal) weer teruggekoeld naar water. 
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Bij de verbranding komt as vrij in de vorm van bodemas (zware delen die onder uit de ketel 

worden afgevoerd) en vliegas (kleine asdeeltjes in het rookgas). De rookgassen die uit de ketel 

komen, zijn verder nog verontreinigd met NOx en S02' en worden voordat ze door de 150 m hoge 

schoorsteen geemitteerd worden, eerst gereinigd in een OeNOx-installatie, vliegasfilters en een 

rookgasontzwavelingsinstallatie. 

Toelichting op het initiatief tot meer biomassa meestoken 

Ais een reactie op de huidige problematiek omtrent klimaatsverandering en energievoorziening, 

heeft de EU zich als doe I gesteld om 12% van de energieconsumptie met duurzame 

energiebronnen op te wekken met ingang van 2010. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe 

EU-strategie voor duurzaam energiebeleid voor de peri ode tot 2020. Voortvloeiend uit de 

vigerende doelstellingen hebben de Nederlandse elektriciteitsproductiebedrijven met de overheid 

een convenant (het Kolenconvenant) afgesloten waarin is afgesproken dat met betrekking tot 

Electrabel n.v. op de Centrale Gelderland in 2010 zoveel biomassa zal worden meegestookt dat 

jaarlijks 466.000 ton aan COz-emissie uit fossiele brandstof wordt vermeden. Oit komt ongeveer 

overeen met een opgesteld elektrisch vermogen van 73,8 MWe. 

Electrabel Nederland n.v. he eft mede daarom het voornemen om in de kolengestookte eenheid 

13 van de Centrale Gelderland te Nijmegen (verder: CG13) jaarlijks 8 PJ biomassa te gaan 

meestoken. Als deze doelstelling wordt gehaald, wordt daarmee 760.000 ton/jaar aan CO2-

emissie uit fossiele brandstof vermeden. 

Binnen de bestaande milieuvergunning is het toegestaan om tarwegries (60.000 ton) en 

houtspaanders (60.000 ton) bij te stoken (circa 2 PJ). De tarwegries wordt gemengd met kolen 

verstookt. Houtspaanders worden in aparte installaties vermalen en vervolgens met kolen 

verstookt. 

Om de voorgenomen 8 PJ/jaar te kunnen bewerkstelligen, is het noodzakelijk dat de vergunde 

hoeveelheid te verstoken biomassa wordt uitgebreid tot een totaal van (in eerste instantie) 14 

soorten biomassa zijnde: Palmpitkorrels, Tarwegries (reeds vergund), Tall oil pitch, Houtskool. 

Houtspaanders (reeds vergund), Rijst residu pellets. Maisresidu pellets. Ecalyptus bast. Olijf 

residu. Snoeihoutmix, Houtfractie uit groencompostering, Cacaodoppen, Bagasse. Niet tot de 

aanvraag behoren Palmoliederivaat en Koolzaadolie. De reden hiervan is dat landelijk nog 

discussie wordt gevoerd over de duurzaamheid van de inzet van deze twee bio-olien. 

Om het voornemen gestalte te doen geven. zullen nieuwe voorzieningen moeten worden 

gebouwd op het terrein van CG13. Het gaat hierbij om een nieuwe opslaghal, enkele silo's. 

maalinstallaties en kleine olietanks. In de nieuwe situatie zullen deze voorzieningen integraal 

onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering van de bestaande centrale. 
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MER 
Het initiatief is m.e.r.-plichtig vanwege de aard en de omvang van de mee te stoken 

brandstofstromen. In het Milieueffectrapport (MER) dat onderdeel uitmaakt van deze 

vergunningaanvraag, wordt onderzoek gedaan naar de verschillende alternatieven voor het 

initiatief en mogelijke varianten daarbinnen. Het onderzoek stelt het Bevoegd Gezag en andere 

belanghebbenden in staat de milieubelangen mee te wegen bij het te nemen besluit over de af te 

geven aangevraagde revisievergunning. 

Beschrijving van de milieueffecten 

Het MER stelt vast dat het initiatief, binnen het vigerende bestemmingsplan, ruimtelijk inpasbaar 

is, met name omdat het grootste deel van de nieuwe bebouwing is voorzien op plaatsen waar 

eerder de units 11 en 12 hebben gestaan. 

Lucht 

Als de doelstelling van het meestoken van 8 P J biobrandstoffen kan worden gehaald, zal de 

uitstoot van 760.000 ton C02 1jaar worden vermeden. Modelberekeningen op basis van het Trace 

model van de KEMA geven aan dat er geen significante relatie is tussen de in te zetten 

brandstoffen en de emissies naar de lucht, inclusief stof. De emissies kunnen voldoen aan de 

BVA emissie-eisen (mengregel). De berekeningen zijn gebaseerd op de maximale doelstelling 

van 8 PJ biomass a meestoken. In de volgende tabel staan de jaargemiddelde 

emissiegrenswaarden die Electrabel aanvraagt. 

Jaargemiddelde emissiegrenswaarden (in mg/mo') 

Para meter Jaargemiddelde emissiegrenswaarde 

~2'!iL-____________________ 1 ______________ _ 

~_<2?_________ _ ________ 1_8_~ ____ _ 

~g_x ______ _ 150 ---------- ---------------
HCI 5 ----.----- ----------------
HF _ _______________ __ _ ~~ _______________ _ 

Siof 5" ------,----------------------_._---------_._-------------' 
Cd&n --- ,-------
Som metalen __________________ ~,04 ________ ____________ _ 

Hg 0,1 mg/kg als jaargemiddelde 

van aile secundaire brandstoffen --------------------
PCDD/F 0,01 f!.~J!l~ ______________ _ 

co 200 ----------------------------
• 1 mg/m' na 2010 

•• daggemiddelde 10 mg/m' 

~ 
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Verspreidingsberekeningen met het PluimPlus model geven aan dat, met name vanwege de 

hoogte van de schoorsteen, de afgeleidde jaargemiddelde immissieconcentraties van de 

geemitteerde stoffen gering zijn in verhouding tot de plaatselijke (bekende) 

achtergrondconcentratie, met uitzondering van HF. Ais de jaargemiddelde MTR-waarde 

(50 ng/ml) en de daggemiddelde MTR-waarde (300 ng/ml) voor HF worden vergeleken met de 

berekende bijdrage van CG13, dan blijkt dat die bijdrage respectievelijk ca 16% en 56% 

bedraagt. Om deze bijdrage te minimaliseren zal Electrabel een lekminimalisatiesysteem op de 

GAVO installeren. Daarnaast zullen er proeven worden gedaan met het injecteren van kalk voor 

de GAVO om te onderzoeken of de HF-emissies nog verder kunnen worden terug gebracht 

zonder dat dit leidt tot een toename in de stof emissies. De HF-emissie zal tot 2010 niet hoger 

zijn dan 4 mg/m3. Na 2010 zal de HF emissie niet hoger zijn dan 1 mg/m3, waardoor de bijdrage 

van Centrale Gelderland met een factor 4 omlaag zal gaan. Indien deze emissies niet te halen 

zijn met de lekminimalisatiesysteem en kalkinjectie zullen extra maatregelen worden getroffen 

(bijvoorbeeld het verwijderen van de GAVO). 

Geluid 

Vanwege de langere tijd die nodig is voor het lossen van de aan te voeren biomassa ten opzichte 

van het lossen van kolen is een geringe toename van de geluidsbelasting op de gevels van de 

dichtstbijzijnde huizen in de avond en nacht te verwachten. Echter, uit de berekeningsresultaten 

blijkt dat de grenswaarde voor het equivalente geluidsniveau uit de vigerende vergunning na het 

realiseren van de uitbreiding en extra vervoer niet wordt overschreden. 

Reststoffen 

Vanwege de lage as-gehaltes van biobrandstoffen ten opzichte van kolen, heeft meestoken van 

welke biomassa dan ook een vermindering van de hoeveelheid reststoffen tot gevolg. Verwacht 

wordt dat de reststoffen blijvend kunnen voldoen aan de criteria voor categorie 1 uit het 

Bouwstoffenbesluit. 

Afva/water 

Deze lozingen van afvalwater zijn reeds vergund op grand van de Wvo. De veranderde 

bedrijfsvoering die met deze revisie van de vergunning wordt beoogd (in casu het extra 

meestoken van alternatieve brandstoffen) heeft geen negatief effect op de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 

Energie 

Electrabel is deelnemer van emissiehandel voor zowel CO2 als NOx• De deelname aan CO2 

emissiehandel betekent dat de benchmark energie-efficiency een rol speelt in de allocatie van 

emissierechten voor CO2 . Dit betekent dat de oorsprankelijke afspraken en verplichtingen ten 

aanzien van het opstellen en uitvoeren van een energie-efficiency plan zijn vervallen. 

12178 Vergunningaanvraag 



~Tauw Electrabel0 

ECOFYS 
Kenmerk R006-4393957LBE-sec-V04-NL -------.. _--_ ... __ ... ... _ --- ---------------- - - --- ---- --------- ----

IPPC 

De toetsing in het kader van de IPPC aan de Best Beschikbare Technieken is uitgevoerd aan de 

hand van de volgende BREF documenten: Large Combustion Plants (LCP), Industrial Cooling 

Systems, Monitoring, Cross Media Effects, Emissions from Storage en Waste Incineration (WI). 

Uit de toetsing blijkt dat op verreweg de meeste aspecten van de bedrijfsvoering nu al sprake is 

van het toepassen van de Best Beschikbare Techniek ter bescherming van het milieu. 

Een van de punten waar Electrabel aandacht aan zal besteden is de mogelijkheden om de 

visinzuiging bij het innemen van koelwater te verlagen. Binnen een jaar na vergunningverJening 

zal Electrabel onderzoek do en naar diverse maatregelen. Indien blijkt dat er goede maatregelen 

genomen kunnen worden, zal Electrabel deze binnen een jaar na het onderzoek implementeren. 

Ook de andere geconstateerde punten zullen tijdig voldoen aan BBT. 
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1 Inleiding 

De Centrale Gelderland beschikt op dit moment over diverse vergunningen in het kader van de 

Wet milieubeheer. Deze vergunningen zijn al van oudere datum. Bovendien heett Electrabel het 

voornemen om op Centrale Gelderland meer biomassa te gaan inzetten dan momenteel het 

geval is. Om deze redenen wordt nu een revisievergunning aangevraagd. Dit betekent dat deze 

aanvraag gericht is op aile activiteiten van de gehele inrichting. Mede in dit kader is een MER 

opgesteld om het Electrabel mogelijk te maken op de Centrale Gelderland unit 13 (CG13) extra 

biomassa in te zetten die soms aangemerkt kan worden als afval. 

1.1 Schets van de aanleiding 
Electrabel streett reeds geruime tijd naar de inzet van alternatieve duurzame 

brandstoffen/biomassa op de kolengestookte centrale Gelderland. Het doel hiervan is om zo snel 

moge/ijk te komen tot een zo groot mogelijk aandeel CO2-neutrale productie van elektriciteit. 

Electrabel Nederland n.v. heett daarom het voornemen om in de kolengestookte eenheid 13 van 

de Centrale Gelderland te Nijmegen (CG13) jaarlijks 8 PJ biomassa te gaan meestoken in de 

vorm van tarwegries en houtspaanders, biomassasoorten die reeds vergund zijn, en een aantal 

nieuw te vergunnen (schone) biomassasoorten. In paragraaf 1.4 wordt in detail beschreven welke 

brandstoffen kunnen worden ingezet op basis van deze aanvraag. 

De voorgenomen activiteit is geheel in /ijn met het beleid van de overheid om binnen 

milieuhygienische randvoorwaarden door middel van energieterugwinning met een hoog 

rendement bij te dragen aan (primaire) energiebesparing, hoogwaardige verwerking van 

afvalstoffen en reductie van COTemissies. 

Om het voornemen gestalte te geven worden nieuwe voorzieningen gebouwd. Het gaat hierbij om 

een nieuwe opslaghal, enkele silo's, maalinstallaties en kleine olietanks (zie figuur 2.1 en 

bijlage 8). Deze voorzieningen zijn geprojecteerd op het terrein van de Centrale Gelderland. In de 

nieuwe situatie zullen deze voorzieningen integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering 

van de centrale. 

1.2 Type vergunning 
Het doel van deze aanvraag is het verkrijgen van een revisievergunning in het kader van de Wet 

milieubeheer. 
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1.2.1 Statische en dynamische informatie 

Deze aanvraag bevat zowel statische als dynamische gegevens. Hierbij verzoekt Electrabel om 

uitsluitend de statische informatie dee I te laten uitmaken van de vergunning. De dynamische 

gegevens dienen ter onderbouwing en illustratie van de aanvraag maar kunnen tijdens de 

bedrijfsvoering aan verandering onderhavig zijn zonder dat daarmee de grondslag van het 

statische deel van de aanvraag zal worden verlaten. 

Tabel1.1 Statische en dynamlsche informatie in de aanvraag 

Statische informatie Dynamische informatie 

H09!~~~p~r!_(alle hoofds!l.!~~~~~~~~e:.!!~" ________ _ 

Bijlage 1: Voor- en achterblad aanvraagformulier 

~~~~9.unnin.x.g ___________________________________ " ____________ _ 

------------ ----- __ .:..;A="e ?.Y_e:.~ge bii'ageI!.J?:?~ ______ ___ __ 

1.2.2 Aard van de voorschriften 

Electrabel verzoekt om in de uiteindelijke voorschriften behorend bij de vergunning daar waar 

mogelijk doelvoorschriften op te nemen in plaats van middelvoorschriften. Zodoende wordt 

Electrabel meer eigen verantwoordelijkheid gegund zoals beschreven in de hieronder genoemde 

circulaire. Deze aanpak heeft voor het bevoegde gezag tevens voordelen op het gebied van 

minder administratie en meer (vrijwillige) informatievoorziening van de zijde van Electrabel. 

De Centrale Gelderland beschikt over een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. 

Electrabel neemt de eigen milieu/veiligheid verantwoordelijkheid aantoonbaar serieus. De wijze 

waarop, staat beschreven in de volgende paragraaf. Op basis van de circulaire: 

"Vergunningaanvraag Op Hoofdzaken - Vergunningverlening Op Maat (VOHNOM)" en de 

wijziging van de Wm en Wvo van 1 december 2005 (Stb 527) kan het bevoegd gezag bij 

vergunningverlening uitdrukkelijk rekening houden met bovengenoemd systeem bij het opstellen 

van de vergunning. 

1.3 Milieuzorg op de centrale 
Electrabel wil met een goede dienstverlening en op maatschappelijk verantwoorde wijze, 

betrouwbaar en concurrerend elektriciteit en warmte produceren. Beperking van milieueffecten 

ten gevolge van deze activiteiten is een concurrentiemiddel. 
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1.3.1 Beleid 

Electrabel stelt zich op milieu gebied met name ten doel: 

• Efficient en zorgvufdig om te gaan met natuurfijke hufpbronnen 

• De wisselwerking tussen de eigen activiteiten en het milieu te optimaliseren 

• Haar activiteiten optimaal in de samenleving in te passen 

Electrabel gaat in haar bedrijfsuitoefening met name uit van de volgende richtlijnen: 

• Normen voortvloeiende uit de wetgeving zullen worden gerespecteerd 

• Duurzame energievoorziening is een van de uitgangspunten voor het te voeren beleid 

• In de beleidsplannen wordt aangegeven op welke wijze specifiek rekening is gehouden met 

de relevante milieuaspecten 

• Bij nieuwe projecten van enige importantie zullen de effecten van deze projecten op het 

milieu worden onderzocht 

• De bij de productie van elektriciteit en warmte vrijkomende reststoffen en nevenproducten 

zullen zoveel mogelijk worden hergebruikt 

Milieuzorg is een integraal onderdeel van het management. 

1.3.2 Onderdelen van het zorgsysteem 

Onder milieuzorg verstaat Electrabel het totaal aan inspanningen en activiteiten van het bedrijf 

gericht op het inzicht krijgen in de be"invloeding van het milieu en het waar mogelijk verminderen 

van deze be"invloeding alsmede het communiceren daarover met onder andere omwonenden en 

de overheid. 

Tot milieuzorg worden onder andere de volgende inspanningen en activiteiten gerekend: 

• Orientatie op strategie en milieu 

• Milieudoorlichting 

• Formuleren van het milieubeleid 

• Opstellen van het milieubeleid 

• Ontwerpen, implementeren en beheren van het milieuzorgsysteem 

• Verrichten van specifiek milieuonderzoek, waaronder de milieu-audit 

• Ontwerpen, realiseren en onderhouden van milieutechnische maatregelen 

• Milieubeheersing en interne milieurapportage 

• Evaluatie en besluiten tot bijstelling 

• Exteme milieurapportage 
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De kern van interne milieuzorg is de integratie van de milieuactiviteiten en de bedrijfsvoering. Van 

be lang zijn: 

• De organisatiestructuur 

• De overlegstructuur 

• Interne en externe communicatie 

• Verantwoordelijkheden 

• Bevoegdheden 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden geldt dat deze binnen de 

organisatie op eenduidige wijze moeten worden vastgelegd, bijvoorbeeld in handboeken, 

procedures, instructies, voorschriften, taak- en functieomschrijvingen . Hierbij moet aandacht 

worden besteed aan aile relevante aspecten, zoals; 

• Kennis van wetgeving, jurisprudentie, techniek 

• Bijhouden ontwikkelingen 

• Intern en extern overleg 

• Beleidsvoorbereiding en vaststelling 

• Uitvoeren voorschriften 

• Controle en toezicht 

• Evaluatie 

• Voorlichting en educatie 

• Optreden bij incidenten 

Duidelijk moet zijn: 

• Wat moet er gebeuren? 

• Wie moet dat doen? 

• Wanneer moet dat gebeuren? 

1.3.3 Structuur van het zorgsysteem 

Het milieuzorgsysteem is dat deel van het algehele managementsysteem dat betrekking heeft op 

de organisatiestructuur, planningsactiviteiten. verantwoordelijkheden, werkwijzen, procedures, 

processen en hulpmiddelen voor het ontwikkelen, implementeren, verwezenlijken, beoordelen en 

bijhouden van het milieubeleid. 

Sinds 1998 beschikt de Centrale Gelderland over een ISO 14001 gecertificeerd 

milieuzorgsysteem. Een kopie van het certificaat is toegevoegd als bijlage 5. 

18178 Vergunningaanvraag 



~ Tauw Electrabel e 
ECOFYS 

Kenmerk ROO6-4393957lBE-sec-V04-NL 

De basisstructuur van dit systeem ziet er als voigt uit: 

Beoordeling 

door de 

directie 

Controle en 

correcties 

Milieubeleid 

Figuur 1.1 Basisstructuur milieuzorgsysleem 

Implementatie 

en uitvoering 

Jaarlijks wordt een programma opgesteld om te komen tot een vermindering van de 

milieubelasting. Het programma wordt uitgevoerd. Middels milieu-audits wordt gecontroleerd of 

aan de verwachtingen wordt voldaan, zonodig worden corrigerende maatregelen getroffen. In de 

jaarlijks op te stellen beoordeling worden knelpunten aangegeven. De beoordeling wordt gebruikt 

voor het opstellen van een nieuw milieuprogramma (verbetercyclus). 

Jaarlijks wordt zowel een interne als een externe milieu-audit uitgevoerd op de centrale 

Gelderland. In een cye/us van drie jaar worden op deze wijze aile onderdelen van het 

milieuzorgsysteem beoordeeld . 

Het beschrijvende dee I van het milieuzorgsysteem is opgedeeld in drie niveaus: 

• Systeembeschrijving: waarin in grote lijnen de verschillende elementen van het 

milieuzorgsysteem zijn weergegeven en de onderlinge relaties tussen de verschillende 

elementen 

• Procedures: geven een gedetailleerd beeld van de wijze waarop processen worden beheerst 

en uitgevoerd (wie doet wat en wanneer) 

• Werkinstructies: geven een exacte beschrijving van activiteiten die een grote milieu bela sting 

kunnen veroorzaken 

De Centrale Gelderland stelt ten behoeve van het bevoegd gezag jaarlijks een (wettelijk verplicht) 

milieu overheidsverslag op. Het milieu overheidsverslag wordt voor 1 april van het jaar volgend op 

het verslagjaar uitgebracht. Ten behoeve van het publiek stelt Electrabel jaarlijks een milieu 

publieksverslag op. 

~ 
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In het publieksverslag wordt gerapporteerd over de milieubelasting die veroorzaakt wordt door alte 

Electrabellocaties. Het milieu pubtieksverslag wordt voor 1 juli van het jaar volgend op het 

verslagjaar uitgebracht 

Hetjaarverslag Centrale Gelderland 2004 is als bijlage 7 bij deze vergunningaanvraag opgenomen. 

1.3.4 Milieuplan 

De Centrale Gelderland stelt elke vier jaar een milieuplan op. In het milieuplan geeft de Centrale 

Gelderland aan welke huidige en toekomstige taakstetlingen ten aanzien van het milieu het de 

komende vier jaren bereiken wi!. 

In het milieuplan komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

• De huidige milieubelasting van Centrale Gelderland 

• Reeds getroffen maatregelen, inclusief de gevolgen voor het milieu 

• Mogelijk te nemen milieumaatregelen, inclusief te maken kosten en gevo!gen voor het m!!ieu 

• Eventuele knelpunten bij het uitvoeren van mogelijk te nemen milieumaatregelen 

(bijvoorbeeld financiering, toekomstige inzet centrale, et cetera) 

• Een resulterend actieplan. opgesteld in overeenstemming met het concernbeleid en in 

overleg met de overheid, waarin de te treffen maatregelen op basis van prioriteiten zijn 

gefaseerd 

In bijlage 6 bij deze vergunningaanvraag is het milieuplan Centrale Gelderland 2006 - 2009 

opgenomen. 

1.4 In te zetten brandstoffen 
De primaire brandstof die zal worden gebruikt is kolen. De installatie is daar destijds op 

ontworpen en gebouwd. 

1.4.1 Soort en hoeveelheid biobrandstoffen 

Volgens de vigerende vergunning heeft Electrabel de mogelijkheid om naast kolen circa 2 PJ 

biomassa bij te stoken in de vorm van 60.000 ton tarwegries en 60.000 ton houtspaanders. 

Electrabel wit op jaarbasis, naast circa 1,3 miljoen ton kolen, de biomassa-meestook uitbreiden 

tot 8 PJ in de vorm van 14 verschiltende soorten biomassa. De 8 PJ is inclusief de reeds 

vergunde biomassa-meestook. De in te zetten stromen zijn, in alfabetische volgorde: 

1. Bagasse 

2. Cacaodoppen 

3. Eucalyptus residu 

4. Houtfractie uit groencompostering 

5. Houtpetlets 

6. Houtskool 
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7. Houtspaanders 

8. Mars residu pellets 

9. Olijfresidue 

10. Palmpitkorrels 

11 . Rijst residu pellets 

12. Snoeihoutmix 

13. Tall oil pitch 

14. Tarwegries 

De mee te stoken biomass a heeft bij een gemiddelde energie-inhoud ongeveer een omvang van 

415.000 ton. Aile soorten biomassa die ingezet worden, zullen voldoen aan de definitie van 

'schone' biomassa, met uitzondering van de reeds vergunde houtspaanders. 

Aangevraagd wordt om de omvang van de stroom houtspaanders uit te breiden met 22.000 ton 

van de huidige 60.000 ton per jaar tot 82.000 ton per jaar, zodat de technische capaciteit van de 

bestaande houtmaalinstallatie optimaal benut kan worden. 

Aile andere biomassasoorten kunnen in elke onderlinge verhouding worden mee gestookt, met 

dien verstande dat het ook voor kan komen dat slechts een enkele stroom wordt mee gestookt. 

1.4.2 Aard van de in te zetten biobrandsloffen 

Opgemerkt wordt dat het vigerende acceptatieplan voor houtspaanders (bijlage 19) er op is 

gericht te voldoen aan de voorwaarden die momenteel vanuit het ministerie van VROM worden 

gesteld aan reststoffen, zodat de houtspaanders niet als afvalstof hoeven te worden aangemerkt. 

Omdat de vigerende vergunning geen ruimte biedt om afvalstoffen mee te kunnen stoken, was 

deze methodiek noodzakelijk om deze stroom te kunnen gebruiken als brandstof. 

In tegenstelling tot de huidige vergunning die slechts geldt voor houtspaanders met de juridische 

status van niet-afval wit Electrabel ook houtspaanders kunnen inzetten die juridisch wei als afval 

worden aangemerkt. Mede hierom is het MER opgesteld. Opgemerkt wordt dat, los van de 

juridische status, dezelfde voorwaarden zulfen worden gesteld aan de chemische samenstelling 

van de houtspaanders. (Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de acceptatieprocedure.) 

De gemiddelde chemische samenstelling van de veertien soorten biobrandstof is samengevat in 

de onderstaande matrix. Deze matrix is in principe de basis geweest van het MER-onderzoek en 

heeft geresulteerd in kwaliteitseisen en grenswaardes die in de acceptatieprocedure zi;n 

opgenomen om de kwaliteit van de in te zetten brandstofpartijen te kunnen beoordelen. 
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Tabel 1.2 Samensteliing (in ppm 1) voor biobrandstoffen - opgenomen ter illustratle, niet bedoeld als grenswaardetabel 

Parameter Tall Oil Suiker- Rljstresidu Malsresidu Eucalyptus Palm pit- Olijt- Houts- Hout- Tarwe- Snoei- Houtfractie uit Houtpellet Cacao-

riet pellets pellets residu korrels residu kool spaanders gries houtmlx groen- doppen 

Bagasse composterlng 

!2_1 _____________________ .J_O ___ ~Z ______ .::.~~Q _______ _:L~QQ _______ _______ .::.]~QSL~ __ ?.9_'L _______________ ~~~~ ____ ':.!.QQ ___ 2.~Q _________ ~~~~Q ___________ Z9 ____ ~Q9_ 
!:... _________________________ .?.£.._, _____ .?_~_______ <45 _________ ::.19.. _________ :.!9 __ _______ • _____ .?_q ______ !X!.~ _____ .2P!~ ___ .::.].iQ._. _____ 2..~ _____ _____ lQ ________________ _ 
!:!S _____________________ .::.~!.l ____________ , __ , ~!L _____ .::O,OL ______ ~;Q.? ______ _:_O..'.91. __ .::_Q!.~ ______ ~ . .9_~ ________ 9.!~ ____ '5.!~Q ______ Q"1 _____________ 9!! _________ 9~Q? ______ Q~1?_ 
§ _____ _________________ .?~Q.9_0 __ 3.1SLO" ______ ~~O"QQ ______ _2.QQ _ ________ ~Q9 ______ ~~Q9_~_l:i.0_q ______ ?.9_9. _______ ~QQ _____ §_9.Q _____ §_~Q ___________ ~QQ ________ ~Q9 ____ ~~lQQ_ 
§~!1J_~~_=_IL ___________________ ~!.1, ______ 1"~~ _________ ?.!~ __________ .?:? _________ ].!Q.? ______ ~.9..'.9_~ _______ ~ _______ .i ______ !..'~~ _____ J2. _____ ].!?~ ____________ 1,...?~ _________ .Q't ______ q.'~~ 
§~!:12_'!~!.l_~~'!re '!1.e_t!l1~!.l: ____ 2~:.. ___ ]_~Q~ _____ 1?.?.i]~ _______ 77,?... _____ ~~?.!~? _______ ~Q:.~~]_5..Q!.~ ____ ~_O"~!.'! _______ _:!§.!L._J_~!~~ _____ ~~L ______ ~??.!~ ______ l§.§l.!? _____ l~~.!?_ 
1 De getallen zijn in ppm opgenomen en zouden omgerekend kunnen worden in massaprocenten (zoalH voor S en CI), mg/kg d,s, voor de vaste stoffen of mg/l voor de 

vloeistoffen 

2 De som van zware metalen is: Sn, As. Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni en V 

3 Bij de sommatie is TI niet meegerekend, dit komt door het ontbreken van datagegevens 

4 Bij de sommatie voor Palmpit Korrels ontbraken er datagevens voor Mn, bij Rijst Residu pellets voor Sn 

5 Bij de sommatie is Sn en As niel meegerekend. dit komI door het ontbreken van datagegevens 

6 Bij de sommatie is As. Pb en Sn niet meegerekend. dit komt door het ontbreken van datagegevens, Op as-basis is de som 3301 .1 ppm 
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De wijze waarop met de kwaliteitseisen van de in te zetten brandstof wordt omgegaan, is in detail 

beschreven in de procedures zoals opgenomen in bijlage 19. 

1.4.3 Euralcodes voor de in te zetten afvalstromen 

Het volgende schema rangschikt aile biomassasoorten die onderdeel uitmaken van deze 

vergunningaanvraag naar mogelijk juridische status. 

Aile soorten biomassa in aile denkbare verhoudingen, inclusief monostroom, past binnen worst 

case doorgerekend in het MER en voldoet hiermee aan gestelde emissie-eisen. 

Tabel 1.3 Biomassasoorten gerangschikt naar mogelijk juridische status 

Afvalstromen 

Palmpitkorrel 

Bijbehorende 

EURAL code 

(Rest)producten 

02.01.03, 02.01 .99, Tarwegries (reeds 

Juridische status hangt Bijbehorende 

af van omstandigheden EURAL code 

bij de ontdoener 

Houtspaanders (reeds 03 .01 .05 c, 

___________ -=0-=2~.0~ . 04!_02 .03.99 _ ve~!l~ ________ ____ ~~!!undL-________ 03.0~~~ ________ _ 

Rijstresidupellels 02.01 .03, 02.01.99, 

_____________________ _______________________________ ~2.03 . 04. Q~:Q~~~ .. 

MaTsresidupeliets 02.01 .03, 02.01.99, 

__________________ . ____________________ 02.03 . 0i,_Q?~Q~..:.~ __ 

Tall oil pilch Eucalyptusbast 02.01 .07, 02.01 .99, 

-------------------- . __________ ~.:9~~9~_'_Q~;.Q~.ll~ 

Houtskool Olijfresidue 02.01.03, 02.01.99, 

02. 03. 042l!?;.Q~~~_ 

-----------------------------------------------------------
Stromen die qua samenstelling overeenkomen met de eigenschappen van de 11 soorten die onderdeel uit 

hebben gemaakt van het in dit MER beschouwde gang bare biomassa brandstofpakket: 

Snoeihoutmix 02.01.07, 02.01.99 Houtpellets 15.01.03 

.---- ------------_._--- ---- ----~-----------

Houtfraclie uit 19.05.02, 19.05.03, 

9!?~ncome9.;;~erin!L~;.Q~~~ _________ .. _____________ _ ------------------
Cacaodoppen 02.01.03, 02.01 .99, 

Q?:Q~:Q~.!._Q.2.03.9~ _______ .. _____ .. _ .. __________ , __ _ 
-~--------

Bagasse 02 .03.99,02.04 .99, 

02.07.99 --------------------
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De vergunning wordt aangcvraagd voor stromen die kunnen worden aar'gemerkl ais afval. Deze 

hebben de in bovenslaand schema aangegeven EURAL codes. Daarnaasl wordl vergunning 

aangevraagd voor hel meesloken van schone biomassaslromen die juridisch niel he! predikaal 

-afval" hebben. Tol slol wordl opgemerkt dal gevaarlijk afval word! uilgesloten als brandslof, 

24118 VeIQuIU1.llQ3aovr33g 



~Tauw Electrabel ~ 
ECOFYS 

Kenmerk R006-43939S7LBE-sec-V04-NL 
~ 

-_ .................. ................. _------------------- - --- - ---------------

2 Aigemene informatie 

In bijlage 1 is het voor- en achterblad van het aanvraagformulier van de provincie Gelderland 

inclusief ondertekening opgenomen. 

In bijlage 2 is een uittreksel uit het handelsregister Kamer van Koophandel opgenomen. 

2.1 Aigemene informatie aanvrager 
Naam eigenaar: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Postadres: 

Postcode en plaats: 

Contactpersoon infichting: 

telefoon: 

fax: 

E-mail : 

Electrabel Nederland NV 

Dr. Stolteweg 92 

8025 AZ Zwolle 

Postbus 10087 

8000 GB Zwolle 

ing_ H. Jansen 

(088) 769 26 41 

(088) 769 29 82 

herman.jansen@electrabel.nl 

2.2 Aigemene informatie van de inrichting 
Naam infichting: 

Adres: 

Postcode en plaats: 

Postadres: 

Postcode en plaats: 

Naam van de drijver van de infichting: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

Registratienummer Kamer van Koophandel: 

2.3 Aard van de aanvraag 

Centrale Gelderland 

Weurtseweg 460 

6541 BE Nijmegen 

Postbus 38 

6500 AA Nijmegen 

Electrabel 

(088) 769 34 00 

(088) 769 34 90 

05043978 

De revisievergunning wordt gevraagd voor het veranderen en in werking hebben na die 

veranderingen van de gehele inrichting (Wet milieubeheer art. 8.4) . 
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De veranderingen houden op hoofdzaken het volgende in: 

• Het uitbreiden van het meestoken van biomassastromen tot maxfmaal 8 PJ biomassa per 

jaar. De hoeveelheid (gemeten in kg) biomassa die hiermee samenhangt, is variabel met de 

verbrandingswaarde van de in te zetten biomassa. In het geval dat de verbrandingswaarde 

van een gangbaar biomassapakket (a 19,3 MJ/kg) verondersteld wordt, bedraagt de totale 

jaarlijkse hoeveelheid 415 kton mee te stoken biomassa. De toename in biomassameestook 

leidt evenredig naar een verdringing van steenkolen van 8 PJ per jaar. De opschaling van de 

hoeveelheid bij te stoken biomassa vindt plaats door vergroting van de al eerder vergunde 

hoeveelheid houtspaanders met maximaal 22.000 ton/jaar en door het bijstoken van eerder 

nog niet toegepaste soorten (schone) biomassa, tot in totaal circa 8 PJ biomass a ingezet 

wordt (momenteel is dat feitelijk jaarlijks ongeveer 2 PJ) 

• In tegenstelling tot de huidige vergunning, die slechts geldt voor houtspaanders met de 

juridische status van niet .. afval, wit Electrabel ook houtspaanders kunnen inzetten die 

juridisch wei als afval worden aangemerkt. Opgemerkt wordt dat, los van de juridische status, 

dezelfde voorwaarden zullen worden gesteld aan de chemische samenstelling van de 

houtspaanders met juridische status niet afval. (Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de 

acceptatieprocedure) 

• Aanpassingen (waaronder nieuwbouw) binnen de huidige inrichting van de centrale met het 

oog op handling, voorbewerking, opslag en toevoer van biomassa in de vorm van maximaal 

twee nieuwe opslagtanks voor tall oil pitch, een nieuwe opslaghal voor vaste biomassa, een 

nieuwe loshal, vier nieuwe silo's, een nieuwe houtvermaal- en losinstallatie en bijbehorende 

transportvoorzieningen. Deze zijn gekleurd weergegeven in figuur 2.1 

• Er wordt een nieuw lospunt gerealiseerd voor tall oil pitch 

2.4 Relevante termijnen 
De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. 

Verwacht wordt dat drie jaar na het van kracht worden van de vergunning nog niet aile stromen 

zoals aangevraagd, zullen zijn mee gestookt. Dit houdt het risico in dat op basis van art. 8.18.1 

onder a Wm (een deel van) de vergunning zou kunnen komen te vervallen voor de tot dan toe 

nog niet meegestookte biomassastromen. Daarom verzoekt Electrabel aan het bevoegd gezag, 

om tegen die tijd ieder mogelijk misverstand te voorkomen, om bij het vaststellen van de 

vergunning gebruik te maken van haar bevoegdheid zoals beschreven in artikel 8.18.2 Wm. 

Gezien de recent verlengde technische levensduur van de installaties lijkt 2017 een redelijke 

termijn. 
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2.5 Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 
De inrichting valt in hoofdzaak onder categorie 1.1 ad c. en tevens onder categorie 28 van 

bijlage I van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit. Op basis van categorie 1.3 ad b. zijn 

Gedeputeerde Staten het bevoegde gezag. 

2.6 Kadastrale en inrichtingsgegevens 
Kadastrale gemeente: 

Sectie: 

Nummer: 

Neerbosch 

G 

397 

Het terrein van de inrichting ligt ingesloten door de rivier de Waal aan de noordoostzijde, het 

Maas-Waal kanaal aan de noordwestzijde, de Industrieweg aan de zuidwestzijde en de 

Weurtseweg aan de zuidoostzijde. 
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Figuur 2,1 Overzichtstekening Centrale Gelderland 
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2.7 Aigemene informatie inrichting 
De Centrale Gelderland is een conventionele, poederkoolgestookte elektriciteitscentrale. Naast 

steenkool worden verschillende soorten biomassa gebruikt voor de opwekking van energie. Bij de 

Centrale Gelderland zijn circa 150 mensen werkzaam. 

2.8 Werktijden 
De inrichting is volcontinue in bedrijf. 

2.9 De vergunde situatie 
De Centrale Gelderland beschikt over meerdere vergunningen in het kader van de Wet 

milieubeheer. 

Het terrein van de inrichting is, wat betreft de vergunningen, in het verleden ingedeeld in 

verschillende secties. 

• Sectie A had betrekking op de productie-eenheden 11, 12 en 13, de olietanks, het kolenpark 

- zuid, de ROI (rookgas ontzwavelingsinstallatie) met waterzuivering, de vliegasverlading, de 

DeNOx van G-12, de ammoniakopslag en de snelstartketel 

• Sectie B betreft het kolenpark - noord 

• Sectie C omvat de ontmantelde Steg - eenheid (GGT1 + M6) + gebouwen, de hulpketels en 

het laboratorium 

Navolgende is een opsomming gegeven van de vigerende vergunningen in het kader van de Wet 

milieubeheer. De provincie is steeds bevoegd gezag. 
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Tabel 2.1 Overzicht vigerende vergunningen 

Wettelijke basis Soort Installatie Datum Kenmerk 

vergunning 

of melding 

Wet inzake de Vergunning G13 24-aug-77 1334/714-AJZ 

!.uchtve~!:l!~i!1Jil~I].9...__ _______ --------.----- ---------------

Wet inzake de Aanvulling G13 16-mrt-82 MH 318/5-MH304 

luch!verc.?ntre~9~________________ _ __________________________ _ 

Hinderwet ___ Ve~~.!lJ!:l.9. G13,11 , 12,~..9L _______ ..!J.I:.l!.:.8.l.._ MH !~~_8 ________ _ 

Wet geluidhind~ ___ Y..~gunni!:'.9. __ G1~~1 1,12,ROI 7~!:.83 ~.!j_!~~~ _ _______ _ 
Hinderwet _____ ~9.!!!:l.!lJ!:l.9~I!!£.I!~~ReN<2x________ 18-ae!:~§ ____ MH8~ 1429 ________ . 

Wet inzake de Vergunning Demonstr.DeNOx 18-apr-86 MH85.1429 

~l!~~!v~ron!r~inJ9i':!g ____________________________________________________________________________________________ NO_NO 

Hinderwet Vergunning Parkeerterrein, 150 kV station, 50 3-jul-86 MH86.5552 

_____________________ ~\L.~~~t!.c.?n, 50/6k~~~!E.;_I_n!.!chting ________________________ _ 

Hind~rwe~ ______ Ve~9.~!'.!lJ!:l.9. Snel~~~~~t~ _____________ 3iul-8~ ___ ~_1:!86.5567 ______ _ 

~~~~J~_______ Aal]~!!!!!iL_ RO~~__________ ~~j!lI-86 ___ MH!!.6.:.!§.?~ _______ _ 

Hinderwet Vergunning laboratorium, magazijn, gas, 19-dec-89 MW89.84 73-MW31 08 

----------------------~~~p~~-----------------------------------
Hin~_erw~L _____ ...Y..~!l.unning Hu!pket~!i!l_sJallati~ ________ 1..~-feb-91 MIJI{~~3638~:~W31.9_2_ 

Grondwa!~~~.L ___ Y..~~~!l.!!:'£L_~ql]~ater_____ __.f..~-feb-92 ____ ~_W91 .86251 

~ind~~:!_ y"~~~nning Maj!azijn ______________ 1~~~ _____ ~~91.281_2..~ ___ _ 

Wet inzake de 

luchtverontreiniging 

en hinderwet 

Vergunning DeNOx 21-okt-92 MW92. 30577-6031020 

-----------.--------.----------------------------.- .----------
yvet mJ~~!l..~ehe~ ___ y_~~!!nnil]iL_~~~!qken ho.!!~ ________ 11-fe'?:~~ ___ _ MW92.599_~~ _ _:..6093020 __ . 

Wet milieubeheer Vergunning lekolietank,smeercontainer 5-jul-94 MW94.40231 
----------------------------------------------------------------_. 
Wet mili~ubeheer ______ ~unnina._~~stoken~.!!..!J_qu_t ________ 22::.':!ov-97 _____ r:AVJ..97.12.!!.12-______ . 

Sectie B -----------------------------------------------------------------

Daarnaast is er een Wvo-vergunning van kracht die op 29 november 1994 is afgegeven door de 

Minister van Verkeer en Waterstaat. Opgemerkt wordt dat in het kader van de nieuwe CIW 

richtlijn met betrekking tot de lozing van koelwater door Electrabel voor de Centrale Gelderland 

een nieuwe vergunning is verleend op 6 december 2005. 
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Tot slot is er door de provincie, op 13 april 1982, een onttrekkingsvergunning afgegeven in het 

kader van de Grandwaterwet. 

2.10 Voor de vergunning relevante regelgeving en inhoudelijke afstemming 
met andere wet- en regelgeving 

2.10.1 Wet milieubeheer en daarop gebaseerde regelingen 
De vergunning wordt aangevraagd op grond van de Wet milieubeheer. Voor de aangevraagde 

vergunning zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland bevoegd. Het bevoegd gezag 

zal de aanvraag beoordelen aan de hand van de bij en krachtens deze wet gestelde regels. 

Daarbij behoren inmiddels in nationale regelgeving vertaalde Europese richtlijnen zoals de IPPC 

(96/61/EG, inmiddels geImplementeerd in hoofdstuk 8 van de wet) en de Richtlijn verbranden 

(2000/76/EG, geImplementeerd in het Besluit verbranden afvarstoffen). 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer: De inrichting zoals die is aangevraagd, valt 

hoofdzakelijk onder categorie 1.3 sub b en 28.4 sub evan Bijlage I van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer. 

Besluit milieueffectrapportage: Ten behoeve van de verkrijging van een vergunning voor het 

meestoken van biomassa is op grond van het Besluit m_e.r. 1994, gewijzigd op 7 mei 1999, 

Stb. 224, een m.e.r.-procedure gestart. In onderdeel C, categorie 18.4 van dit besluit is 

opgenomen dat in gevallen waarin een activiteit betrekking heeft op het verstoken van 100 ton 

per dag of meer niet gevaarlijk afval een MER moet worden opgesteld. Het onderliggende 

initiatief behelst het inzetten van 8 PJ biomassa en/of niet gevaarlijk afval. In de praktijk zal dit 

neerkomen op meer dan 100 ton niet-gevaarlijk afval per dag, waardoor voldaan moet worden 

aan de m.e.r.-plicht. 

V~~r de betreffende activiteit is vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) 

noodzakelijk. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het veranderen van de brandstofinzet van 

een elektriciteitscentrale op grand van bijlage D, sub 22_1 m.e.r.-beoordelingsplichting is. 

Aangezien er reeds sprake is van de m.e.r.-plicht op andere gronden is, is de beoordelingsplicht 

verder zonder betekenis. 

Het MER beschrijft activiteiten die nu of in de toekomst op de Centrale Gelderland zuBen 

plaatsvinden, te weten het meestoken van meer biomass a (zijnde (in sommige gevallen) 

afvalstoffen}. Het MER maakt onderdeel uit van deze vergunningaanvraag en is opgenomen als 

bijlage 3. 
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Besluit verbranden afvalstoffen: De nieuwe soorten biomassa bestaan op een na uit zogenaamde 

'witte-lijst-stoffen'. De eerder al vergunde houtspaanders, en de nu aangevraagde extra 

houtspaanders (die aan dezelfde kwaliteitseisen moeten voldoen als de eerder vergunde 

houtspaanders) zijn aan te merken als 'gele-lijst-stoffen' in de zin van het Besluit verbranden 

afvalstoffen. 

Regeling aanwijzing BBT documenten: De eenheid CG13 is een gpbv-installatie in de zin van de 

Wet milieubeheer (dat is een installatie die aangewezen is in de IPPC-richtliin). Op de Centrale 

Gelderland is de BREF grate stookinstallaties van toepassing. Daarnaast zijn de BREF 

koelsystemen, de BREF op- en overslag, de BREF Monitoring, de BREF Economics & Cross 

media effects en de BREF Energy efficiency van toepassing. 

Paragraaf 4.11 en bijlage 4 gaan nader in op de uitgevoerde vergelijking van de bedrijfsvoering 

met hetgeen erin de referentiedocumenten staat vermeld over de best beschikbare Technieken. 

Besluit Risico's lware Ongevallen '99: Na het moment dat de vigerende vergunning voor de 

centrale werd afgegeven, is het Besluit Risico lware Ongevallen (BRlO) van kracht geworden. 

Op basis van een recente aanscherping van de aanwijzingsgetallen die aan dit besluit ten 

grondslag liggen, is de centrale PBlO-plichtig. De bran voor risico's is met name de opslag van 

huisbrandolie. 

Ais onderdeel van deze vergunningaanvraag zal deze nieuwe BRlO-verplichting aan de hand 

van de CPR 20 nader worden ingevuld in de vorm van een Veiligheidsbeheersysteem, een 

Kwantitaieve Risicoanalyse, een Milieurisicoanalyse en Scenario's van belang voor brandweer en 

rampenbestrijding, welke als bijlage 22 tot en met 25 bij deze aanvraag zijn toegevoegd. Bijlage 

16 bevat de kennisgeving BRlO conform artikel 5.15A van het Ivb. 

Ten overvloede kan nog genoemd worden de Provinciale Milieuverordening 

Gelderland, die is gebaseerd op de Wet milieubeheer. Aangezien de inrichting niet ligt in een bij 

die verordening aangewezen stiltegebied noch in een grondwaterbeschermingsgebied is deze 

verordening in casu niet relevant. 

Het Besluit luchtkwaliteit bevat de regels ter implementatie van de richtlijn van de Raad van de 

Europese Unie van 22 april 1999. Op 23 juni 2005 is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Staatsblad 

2005, 316) gepubliceerd. Belangrijke elementen in het vigerende Besluit zijn de gestelde 

milieukwaliteitseisen aan de luchtkwaliteit en de introductie van de saldobenadering bij het 

beoordelen van initiatieven. 

32\78 Vergunningaanvraag 



~ Tauw Electrabel e 
ECOFYS 

Kenmerk R006-43939S7LBE-sec-V04-NL ------_ ........ _ ...... _ ... -.......... _ - - - - -------- --- --------------------------

In de NeR zijn aanvullende richtlijnen opgenomen op basis van MTR. In bijlage 4.3 van de NeR 

staat een overzicht van MTR- en streefwaarden voor prioritaire en aandacht stoffen waaronder 

Fluoriden. Hieraan wordt getoetst in par. 4.2.1.1 van deze aanvraag. 

2.10.2 Andere wet- en regelgeving 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren: Er is sprake van een inrichting van waaruit stoffen als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in het oppervlaktewater 

worden gebracht. Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland he eft in 1993 en 1994 een 

Wvo-vergunning afgegeven voor respectievelijk de E-centrale en de warmtekrachtcentrale. 

Ten gevolge van de nieuwe bedrijfsvoering die met de af te geven revisievergunning actueel 

wordt, zal geen verandering in de lozingssituatie optreden omdat de veranderingen welke 

optreden als gevolg van het meestoken van biomass a geen consequenties hebben voor de 

kwaliteit van het uit de ROI te lozen water (zie MER paragraaf 6.6.3). De vigerende Wvo

vergunningen hoeven derhalve niet te worden aangepast. 

Opgemerkt wordt dat in het kader van de nieuwe CIW richtlijn met betrekking tot de lozing van 

koelwater door Electrabel voor de Centrale Gelderland een nieuwe vergunning is verleend op 

6 december 2005. 

Vogelrichtliin: De Waal is aangewezen als Speciale beschermingszone in het kader van de 

Vogelrichtlijn. De begrenzing van de Speciale beschermingszone loopt vanaf de oostzijde van de 

spoorbrug tot aan de Heesseltsche uiterwaarden en wordt gevormd door het winterbed van dijk 

tot dijk, met uitzondering van het bevaarbare deel van de rivier. Kwalificerende soorten voor deze 

Speciale beschermingszone zijn kwartelkoning, kleine zwaan, smient, kolgans en grauwe gans. 

De inrichting is gelegen binnen een afstand van 10 kilometer van de grens van een gebied dat is 

aangewezen als speciale beschermingszone (SBZ) in de zin van de Vogelrichtlijn. 

Op basis van de geluidseffecten (zie ook paragraaf 6.5 van het MER) kan gesteld worden dat er 

als gevolg van de voorgenomen activiteit en de uitvoeringsvarianten ter hoogte van de Speciale 

beschermingszone de Waal een verbetering van het geluidsniveau plaatsvindt. Deze verbetering 

is het gevolg van de geluidsafschermende werking van de nieuwe voorzieningen op het 

Electrabelterrein. 

Natuurbeschermingswet: Per 1 oktober 2005 is de natuurbeschermingswet van kracht. Op basis 

van deze wet is het verplicht een natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen wanneer er 

mogelijk sprake kan zijn van effecten op natuurwaarden. Deze aanvraag wordt samen met 

onderhavige vergunning aangevraagd. Op basis van een voortoets moeten de mogelijke effecten 

inzichtelijk worden gemaakt. 
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Bouwbesluit: Er vinden bouwkundige aanpassingen of nieuwbouw plaats op grond waarvan een 

bouwvergunning van de gemeente is vereist. Deze aanvraag is nog niet ingediend. 

Grondwaterwet: De inrichting is niet gelegen binnen een waterwingebied of 

grondwaterbeschermingsgebied_ V~~r de onttrekking van grondwater is een vergunning 

afgegeven onder nummer: MW91.86251-MW4206 van 25/02/1992. Electrabel heeft geen 

plannen deze onttrekking te wijzigen. 

Bestemmingsplan: 

Naam bestemmingsplan 

Datum goedkeuring 

: Haven-en Industriegebied Nijmegen West 1979-IV 

: 23 januari 1984 

In heel Nijmegen worden op dit moment de bestemmingsplannen geactualiseerd. V~~r zover 

bekend, zijn er geen voor Centrale Gelderland relevante wijzigingen voorzien. 

De dichtstbijzijnde woningen van de omliggende plaatsen Nijmegen en Weurt liggen circa 100 m 

respectievelijk 375 m van de terreingrens van het complex. 
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3 Beschrijving van de te vergunnen inrichting 

De Centrale Gelderland is een conventionele, poederkoolgestookte elektriciteitscentrale met een 

neUo vermogen van ruim 600 MWe (maximale capaciteit 602 MW * 8.760 h = 5.273.520 MWh per 

jaar). Daarnaast wordt warmte geleverd aan bedrijven. Per jaar wordt circa 600.000 GJ geleverd. 

Voor de plek van installaties, ruimten en andere specifieke onderdelen wordt verwezen naar 

figuur 3.1 en de plattegrondtekeningen in bijlage 8. Bijlage 8 bevat ook een in meer detail 

uitgewerkt 3D diagram. Ook de grens van de inrichting is aangegeven op de plattegrond in bijlage 

8. 

3.1 De inrichting in relatie tot de directe omgeving 
De Centrale Gelderland is gelegen aan de Weurtseweg 460 te Nijmegen. De dichtstbijzijnde 

woningen van de omliggende plaatsen Nijmegen en Weurt liggen respectievelijk circa 100 m en 

375 m van de terreingrens van het complex. 

Ten oosten van het terrein is zowel een 50 kV- als een 150 kV-onderstation gesitueerd. Beide 

stations zijn eigendom van het distributiebedrijf NUON (geen onderdeel aanvraag). Beide 

onderstations zijn via diverse hoogspanningsleidingen verbonden met het distributienet. CG13 is 

aangesloten op deze onderstations. Aardgas wordt onder hoge druk aangevoerd en in een 

reduceerstation van de Gasunie naar een druk van 17 bar teruggebracht. 

Op het terrein ten zuiden van de haven liggen de kolengestookte eenheid CG13 en de ontvangst

en handlingsinstallatie (mol ens en tussenopslag) voor het hout en het dienstgebouw. 

Ten noorden van de haven bevindt zich het kolenpark. Daarnaast bevindt zich op het terrein de 

container terminal BCTN. Deze activiteit maakt geen deel uit van deze aanvraag. 

3.2 Hoofdsystemen onder reguliere omstandigheden 
Brandstof (steenkool eventueel gemengd met biomassa) of biomassa wordt in molens tot poeder 

verma len. Dit poeder wordt in de ketel verbrand. In de ketel wordt stoom van hoge druk (180 bar) 

en hoge temperatuur (540°C) geproduceerd. De stoom wordt naar een stoomturbine geleid die 

een generator aandrijft, waarmee elektriciteit wordt geproduceerd. De afgewerkte stoom uit de 

stoomturbine wordt, via koeling met water afkomstig uit de Waal, gecondenseerd in de 

condensor. De rookgassen uit de ketel worden na reiniging door een schoorsteen naar de 

buitenlucht afgevoerd. Onderstaand is een vereenvoudigd proces schema van de kolengestookte 

eenheid opgenomen. 
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schoorsteen 

ketel 

kD<liwater 

Figuur 3.1 Schema van de kolengestookte eenheid 13 

3.2.1 Processtappen 

Na de kolenaanvoer en de brandstofbehandeling (die onder andere bestaat uit het in molens 

verkleinen van de vaste brandstoffen) bestaat het proces van de Centrale Gelderland uit de 

volgende stappen: 

• Stookproces 

• Water- stoomcyclus 

• Elektriciteitsopwekking 

• Rookgasbehandeling 
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3.2.2 Stookproces 

Het stookproces van het hoofdproces (elektriciteitsopwekking met kolen in CG13) gaat als voigt. 

Vanuit de kolenmolens wordt het kolenpoeder eventueel vermengd met biomassa naar de 

branders in de ketel gevoerd. Tevens kan olie via leidingwerk en oliebranders in de ketel worden 

verbrand. In de ketel worden de brandstoffen verbrand met behulp van (in de luchtvoorverwarmer 

voorverwarmde) verbrandingslucht. Met de warmte die vrijkomt, wordt water onder druk tot stoom 

gemaakt. 

Bij de verbranding komt as vrij in de vorm van bodemas (zware delen die onder uit de ketel 

worden afgevoerd) en vliegas (kleine asdeeltjes in het rookgas). Tijdens de verbranding worden 

NOx en S02 gevormd. Om aan de gangbare normen te kunnen voldoen, worden de rookgassen 

gereinigd op de wijze zoals beschreven in paragraaf 3.2.6 van deze aanvraag. 

Het starten van de eenheid gebeurt met behulp van propaangas en huisbrandolie. 

3.2.3 Meestoken biomassa 

De energie-inhoud van de hoeveelheid mee te stoken biomassa bedraagt per jaar maximaal 

8 PJ. De hoeveelheid (gemeten in kg) biomassa die hiermee samenhangt, is variabel met de 

verbrandingswaarde van de in te zetten biomassa. In het geval dat de verbrandingswaarde van 

een gangbaar biomassapakket (a 19,3 MJ/kg) verondersteld wordt, bedraagt de totale jaarlijkse 

hoeveelheid 415 kton mee te stoken biomassa. 

De in te zetten biomassa wordt op grond van fysische eigenschappen vanuit de tussenopslag op 

de volgende manieren verwerkt: 

• Meestoken via de kolenband 

• Malen in aparte maalinrichting en meestoken 

• Meestoken via olielansen 

Meestoken via de ko/enband 

Deze optie is geschikt voor materiaal dat reeds voldoende fijn is bij levering en voor materiaal dat 

met behulp van de kolenmolens te verpoederen is. Door het materiaal op de kolenband toe te 

voeren, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur. Het materiaal 

wordt zo gemengd met kolen aan de ketel toegevoerd via de bestaande kolenbranders_ 

Ma/en in aparte maalinrichting en meestoken 

Vanuit de tussenopslag wordt de biomassa getransporteerd naar een maalinrichting bestaande 

uit motenlijnen. Elke molenlijn is gesitueerd in een eigen gebouw en bestaat uit molens, cyclonen, 

zeven, ventilatoren en filters. 
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De werking van een molenlijn is als voigt: 

De biomass a wordt aan de eerste molen toegevoerd . Hier wordt de biomassa gemalen. Met 

behulp van lucht wordt de gemalen biomassa naar een cycloon gevoerd. In de cycloon wordt de 

gemalen biomassa gescheiden van de lucht. De in de cycloon afgescheiden gemalen biomass a 

wordt naar een zeef getransporteerd en geTnjecteerd in de poederkoolleiding. De grove fractie 

wordt in principe naar de tweede molen getransporteerd voor verder vermaling. 

Gelijktijdig met de kolen in de poederkoolleiding wordt de biomassa in de ketel gebracht, waar het 

wordt verbrand. 

Meestoken via olielansen 

Vloeibare biomassa wordt tijdelijk opgeslagen in (nieuw te bouwen) bovengrondse tanks en met 

behulp van pompen naar de branders gepompt. Eventueel kan biomassa rechtstreeks vanuit een 

tankwagen of schip naar de ketel worden gepompt. 

3.2.4 Water- en stoomcyclus 

De belangrijkste onderdelen van de water-stoomcyclus zijn de ketel , de voorwarmers (inclusief 

ontgasser), de turbine-installatie en de condensatie-installatie. 

In de ketel wordt door warmteoverdracht via de pijpwanden water in oververhitte stoom omgezet. 

De stoom wordt naar de turbine-installatie geleid. De turbine-installatie is opgebouwd uit vier 

turbines: een x hogedruk, een x middendruk en twee x lagedruk. De stoom drijft deze turbines 

aan. Vanuit de lagedrukturbines wordt de stoom in de condensatie-inrichting gebracht waar de 

afgewerkte stoom bij lage druk met behulp van koelwater (oppervlaktewater vanuit de Waal) weer 

in water wordt omgezet. De koelwaterbehoefte bedraagt circa 26 m3/s . 

Om de kwaliteit van het ketelwater op peil te houden, wordt een deelstroom van het condensaat 

alvorens het weer gebruikt wordt als voedingwater door een condensaatreinigingsinstallatie 

gevoerd. De condensaatreinigingsinstallatie bestaat uit een kationfilter en een mengbedfilter. De 

filters worden geregenereerd met zoutzuur en natronloog. Vanuit de condensaat-inrichting gaat 

het water via voorwarmers (waar het water wordt opgewarmd met behulp van warmte die wordt 

geleverd door stoom afkomstig van aftappunten van de stoomturbines) en (eventueel) een 

ontgasser (waar de lucht die tijdens de start eventueel aanwezig is in het water uit het water 

wordt gehaald) via de hogedruk voorwarmers weer naar de ketel. Tijdens regulier bedrijf wordt de 

kwaliteit van het water op peil gehouden door zuurstofconditionering. 

In de volgende figuur is de water- en stoomcyclus schematisch weergegeven. 
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Figuur 3.2 Schematische weergave water- en stoomcyclus 

3.2.5 Elektriciteitsopwekking 

lage druk 
voorwarmers 

De stoomturbines drijven een generator aan, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. De 

elektriciteit wordt onder een spanning van 150 kV afgeleverd aan het elektrisch verdeelstation 

van de netwerkbeheerder, dat zich aan de oostzijde van het terrein bevindt. Het energietransport 

tussen de hoofdtransformatoren van de eenheid en het verdeelstation vindt plaats via 

bovengrondse hoogspanningskabels. 

3.2.6 Huidige rookgasbehandeling 

De rookgassen die uit de ketel komen, zijn in hoofdzaak verontreinigd met vliegas, NOx en S02. 

Alvorens de rookgassen door de 150 m hoge schoorsteen geemitteerd worden, worden ze eerst 

gereinigd in een DeNOx-instaliatie, vliegasfilters en een rookgasontzwavelingsinstallatie. 

In de volgende figuur is de rookgasbehandeling schematisch weergegeven. 
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Figuur 3.3 Schematische weer gave rookgasreiniging' 

3.2.6.1 DeNOx-i nstallatie 

De DeNOx-installatie bestaat uit: 

Meetpunt in het 

• Een eco-voorverwarmer (aileen in functie bij laaglast om de gewenste temperatuur te 

bereiken) 

• Een ammonialosinstallatie 

• Een atmosferische ammonia-opslagtank van 600 m3 

• Een ammoniadoseerinstallatie 

• Een ammoniaverdampinstallatie 

• 2 denitrificatiereactoren 

Bij een selectieve katalytische reductie (SCA) DeNOx-installatie wordt ammoniak (NH3) in de 

rookgassen gei'njecteerd. De rookgassen met de ammoniak worden over een katalysator geleid. 

Bij een temperatuur van circa 320°C vinden dan de volgende reacties plaats: 

4 NO + 4 NH3 + O2 ~ 4 N2 + 6 H20 

2 N02 + 4 NH3 + O2 ~ 3 N2 + 6 H20 

Op deze manier wordt NOx in de rookgassen omgezet in stikstof en water. 

1 De gasvoorverwarmer is beter bekend als de GAVO 
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De ammonia (24,5% NH3 in water) wordt per tankauto aangevoerd. Op het terrein staat een 

losinstallatie (nr. 21) bestaande uit twee lospompen, die de tankwagen leegpompt naar de 

ammonia-opslagtank. De ammonia wordt opgeslagen in een dubbelwandige atmosferische tank 

van 600 m3 (vulling 88 %). De tank ademt via een absorptievaatje gevuld met demiwater. 

Een redundant (dubbet) uitgevoerde ammonia doseerinstallatie verpompt de ammonia naar een 

ammoniaverdamper (sproeiverdamper). In de ammoniaverdamper wordt de ammonia met behutp 

van stoom en voorverwarmde verdunningslucht verdampt. De zo gevormde ammoniak wordt voor 

de NOx-reactoren (in elke rookgasstraat een reactor dus totaal twee reactoren) in de rookgassen 

ge'injecteerd. 

3.2.6.2 Vliegasvangers (E-filter) 

Na de NOx-instaliatie wordt het vliegas uit de rookgassen gehaald met behulp van 

etektrostatische vliegasvangers. De werking van de elektrostatische vliegasvangers is als voigt: 

tussen twee elektroden (afstand 300 mm) wordt met behulp van een hoge negatieve 

gelijkspanning (20 - 70 kV) een sterk elektrisch veld opgewekt. Hiertoe bezit de negatieve pool 

(sproei-elektrode) een sterk gekromd oppervlak (puntige draden gespannen in een draadarm). De 

sproei-elektroden wekken een corona-ontlading op waardoor het rookgas wordt ge'ioniseerd. Het 

in het rookgas zwevende stof verkrijgt daardoor een negatieve lading en beweegt zich in het 

elektrostatische veld naar de geaarde positieve neerslagelektroden. Het daar neergeslagen stof 

wordt door een motorgedreven klopinstallatie, die op bepaalde tijden ingeschakeld wordt, 

afgeklopt en va It dan in verzamelbunkers. 

Na de elektrostatische vliegasvangers wordt het rookgas door de rookgasontzwavelingsinstallatie 

geleid. Door de hierbij toegepaste natte reinigingsmethode wordt weer ongeveer 75-90 % van de 

na de elektrostatische vliegasvangers nog aanwezige stof uitgewassen. 

Het stromingspatroon in het E-fitter zal worden geoptimaliseerd op de wijze zoals beschreven in 

bijlage 17 van deze aanvraag. 

3.2.6.3 Rookgasontzwavelingsinstaflatie 

Verwijdering van zwaveldioxide uit de rookgassen vindt plaats in twee parallel geplaatste 

installaties namelijk ROI-50 en ROI-40 (nrs. 15 en 16). ROI-50 is de oudste installatie, hierin 

wordt ruim 40 % van de rookgassen ontzwaveld. In ROI-40 wordt bijna 60 % van de rookgassen 

ontzwaveld. De werking van ROI-50 en ROI-40 is nagenoeg identiek. 

De rookgasontzwavelingsinstallatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Rookgassyteem 

• Wasvat 
• Kalksteensuspensie-aanmaak 
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• Ontwatering 

• Waterbehandeling 

Bij ROI-50 is nog een gasvoorverwarmer (GAVO) geInstalleerd. Deze GAVO koelt de rookgassen 

af voordat deze worden gewassen en warmt de rookgassen weer op nadat ze gewassen zijn. 

De rookgassen worden halverwege het wasvat binnengeleid en worden bovenuit het wasvat 

afgevoerd naar de schoorsteen. In het was vat worden de rookgassen gewassen met een 

kalksteensuspensie_ Hierbij treden de volgende readies op: 

S02 + H20 -7 H2S03 

H2S03 + CaC03 -7 CaS03 + H2C03 -7 CaS03 + CO2 + H20 

De oplossing wordt onder in het wasvat opgevangen en wordt rondgepompt over de 

sproeibanken boven in het was vat. In de oplossing in het wasvat wordt lucht geblazen waardoor 

de volgende reactie verloopt: 

2 CaS03 + O2 -7 2 CaS04 

CaS04 + 2 H20 -7 CaS04.2 H20 (kristallisatie) 

Boven het wasvat zijn druppelvangers geInstalleerd. 

De kalksteen wordt in poedervorm aangevoerd en opgeslagen in twee silo·s. Vanuit de silo's 

wordt de kalksteen getransporteerd naar de kalksteensuspensieput. In de kalksteensuspensieput 

wordt de kalksteen gemengd met water tot een suspensie van 25 - 40 % vaste stat. 

De suspensie uit het wasvat van ROI-50 wordt in een indikker ingedikt tot 10 a 20 % vaste stof. 

De suspensie uit het wasvat van ROI-40 wordt door hydrocyclonen geconcentreerd tot 60 a 65 % 

vaste stof. Vanuit de indikker casu quo de hydrocyclonen wordt de suspensie naar centrifuges 

gevoerd. Hier wordt het gips afgescheiden uit de suspensie (circa 92 % vaste stot). 

Het afvalwater afkomstig van zowet ROt-50 als ROt-40 wordt in een waterbehandetingsinstallatie 

met behutp van onder andere poederkatk. TMT-15 (trimercapto-s-triazine). vtokkingshulpmiddet 

(poly elektrolyt) gereinigd en wordt vervolgens geloosd op het oppervlaktewater. Met deze 

installatie kan aan de gestetde normen voor het lozen op oppervtaktewater worden voldaan_ De 

poederkalk staat de metalen neer. Het zo gevormde neerslag. tezamen met de gesuspendeerde 

delen die al aanwezig waren in het afvalwater (voornamelijk gips) worden uit het water gefilterd. 

De gevormde filterkoek van de ~fvalwaterQehandelingi!lstaliatie bedraagt op jaarbasis circa 

500 ton d.s. (ABl-slib) en wordt afgevoerd en gestort. 
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3.2.6.4 Installatie van een lekkageminimalisatiesysteem 

Voor een lekkage minimaliseringsysteem (een systeem waarbij de "taartpunten" van de rotor 

worden gespoeld met schone rookgassen) moeten nog een ventilator en rookgaskanaaldelen 

worden ge"installeerd. Dit zal in een weekendstop gerealiseerd worden omdat de GAVO tijdens 

de 2005-revisie al inwendig is voorbereid op het aanbrengen van deze systemen_ 

Opgemerkt wordt dat, op basis van de momenteel beschikbare gegevens, de kosteneffectiviteit 

van het installeren van een lekkageminimalisatiesysteem onvoldoende eenduidig kan worden 

vastgesteld. Echter, Electrabel zal desondanks een start maken met het uitwerken van een 

definitief ontwerp voor een dergelijke installatie. In een komende geplande onderhoudsstop wordt 

het lekkageminimalisatiesysteem geinstalleerd, vermits dit ook past in het werkschema van de 

leverancier van dit systeem. 

Aanvullend zal de installatie van een kalkinjectiesysteem ter vermindering van de HF uitstoot 

worden onderzochl. Aanleg van dit systeem zal plaatsvinden indien het 

lekkageminimalisatiesysteem onvoldoende emissiereductie teweeg brengi. 

3.2.7 Bijzondere bedrijfssituaties 

Onder bepaalde, bedrijfseigen omstandigheden is het gedurende korte tijd niet mogelijk aan 

de in paragraaf 3.2.6 beschreven mate van rookgasreiniging te voldoen. Een toelichting voigt 

hieronder. 

3.2.7.1 NOx 

De DeNOx installatie kan aileen in bedrijf genomen worden indien de rookgastemperatuur 

voar de katalysatar en de katalysator temperatuur zelf een bepaalde waarde hebben bereikt, 

namelijk 312 graden. Om deze temperatuur te bereiken, is bij normaal bedrijf een 

ketelbelasting van ongeveer 40 % vereist. Tijdens het starten heeft men hierbij bovendien 

nog te maken met het feit dat het doorwarmen van de installatie, om uiteindelijk deze 

temperaturen te bereiken, extra tijd kost. In de praktijk komt het erop neer dat tijdens het 

starttraject, bij een belasting tussen 260 en 340 MW, de DeNOx voorverwarmd en 

vervolgens in bedrijf genomen kan worden. 

Bij het uit bedrijf gaan van de eenheid moet de DeNOx bij een belasting van omstreeks 

300 MW uit bedrijf genom en worden. Dit omdat het enige tijd in beslag neemt voordat aile 

ammoniak uit de katalysator verdwenen is en de rookgastemperatuur voldoende gezakt is 

om de stopprocedure verder te vervolgen. 

Wanneer de DeNOx-installatie niet in bedrijf staat, is de emissie van NOx tijdelijk verhoogd . 

2 Zie in deze aanvraag ook paragraaf 4.2.1.1 over schoorsleen emissies en paragraaf 4.11 over Best Beschikbare Technieken; in 
het MER is in seclie 4 van bijlage 10 uitgebreid onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de beschikbare maalregelen. 
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3.2.7.2 Stof 

Tijdens het in bedrijf gaan en het uit bedrijf gaan van de eenheid is het vangstrendement van 

de E-filters minder dan tijdens normaal bedrijf. Het effect daarvan op de stofemissie na de 

ROI, in de schoorsteen, zal minder zijn dan direct na de E-Filters omdat de ROI ook een 

gedeelte van het stof wegvangt. 

De reden van het slechtere vangstrendement onder dergelijke omstandigheden is de 

noodzakelijke grotere luchtovermaat voor de verbranding_ Het zuurdauwpunt van de 

rookgassen is dan sterk verlaagd, waardoor het vangstrendement van de E-filters minder is_ 

Een tweede effect wat kan meespelen tijdens een start waarbij de gehele installatie koud is 

geweest, is de overslag welke dan plaatsvindt in de E-filters_ De vliegas wordt verwijderd 

door spanningsvelden aan te leggen met een zeer hoge spanning. In de opwarmfase kan 

inwendig de isolatieweerstand tijdelijk wat lager zijn, waardoor overs lag gedetecteerd wordt, 

en de spanning door een regelsysteem begrensd wordt 

3.2.7.3 CxHy 

Tijdens de eerste startfase, wanneer de HBO branders in de dan nog koude ketel ontstoken 

worden, is het mogelijk dat er een licht verhoogde emissie van CxHy ontstaat. Deze zal bij 

het oplopen van de vuurhaardtemperatuur snel verminderen_ 

3.2.7.4502 

Bij een analyse van de gang bare bedrijfssituatie in het recente verleden is vastgesteld dat de ROI 

jaarlijks gedurende 50-100 bedrijfsuren niet of suboptimaal funetioneert De aard van de storingen 

die hier aan ten grondslag liggen zijn van dusdanige aard dat deze op korte termijn kunnen 

worden hersteld. Daarom is het bedrijfseeonomiseh niet verantwoord gedurende deze korte 

storingen de centrale af te schakelen. 

Gedurende deze periode's is het niet mogelijk aan de S02 grenswaardes uit het BVA te voldoen 

die grenzen stell en aan de emissiepieken_ Oit is ook niet noodzakelijk omdat er in het BVA 120 

storingsuren per jaar zijn voorzien. 

De tijdelijk verhoogde emissies tellen eehter wei mee bij het vaststellen van de jaargemiddelden. 

Verwezen wordt naar tabel4_1 van deze aanvraag waarin een en ander wordt aangegeven. 

3.3 Slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden 
Voorschrift 2.5 uit de meetvoorsehriften van het BVA sehrijft voor dat binnen 6 maanden nadat de 

verbrandingsinstallatie in werking is gesteld, de verblijftijd, de minimumtemperatuur en het 
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zuurstofgehalte op passende wijze worden gecontroleerd onder de slechtst denkbare 

bedrijfsomstandigheden (die hier, vanuit de werkingssfeer van het BVA, invloed op uit kunnen 

oefenen) . 

Hierover kunnen de volgende opmerkingen worden geplaatst: 

• De verblijftijd en het zuurstofgehalte zijn gerelateerd aan de installatie, niet aan de brandstof 

• De minimum temperatuur van de vuurhaard is met name afhankelijk van de vervuiling in de 

vuurhaard en de belasting. Het zuurstofgehalte en de verblijftijd zijn in principe omgekeerd 

evenredig aan elkaar bij een constante belasting 

• De enig overblijvende biomassagerelateerde parameter die effect kan hebben op de in 

voorschrift 2.5 aangehaalde eigenschappen van de verbranding is de vochtigheid van de 

biomassa. De invloed hiervan is echter dusdanig marginaal dat deze op praktijkschaal niet zal 

zijn vast te stellen 

3.4 Hulpsystemen 
De centrale Gelderland beschikt over de volgende hulpsystemen: 

Hulpketels, demineralisatie-installatie, hoofdkoelwatersysteem, hulpkoelwatersysteem, gesloten 

koelwatersysteem, generatorkoeling, drukluchtinstallatie, noodaggregaten en 

dieselbluswaterpompen. 

3.4.1 Hulpketels 

Er zijn twee hulpketels: de Snel Start Ketel (SSK) en Hulp-Ketel (HK). 

De SSK is een ketel die continu warm wordt gehouden om snel stoom te kunnen leveren naar 

bedrijven aan de Waalbandijk voor het geval CG13 onverwachts wordt afgeschakeld. 

De hulpketel is een stoomketel die is geplaatst ten behoeve van het starten van CG13, 

stoomlevering aan bovengenoemde bedrijven en het eigen bedrijf gedurende langdurige stops van 

de productie-eenheid. Beide ketels kunnen elkaar vervangen. De brandstof is huisbrandolie 

(aardgas wordt bij uitzondering gebruikt als terugval optie). 

Het bedieningsgebouw van het kolenpark heeft een eigen verwarmingsinstallatie met een ketel die 

wordt gestookt op gasolie. Het thermische vermogen bedraagt 64 kW. 

3.4.2 Demineralisatie-installatie 

Voor de bereiding van ketelvoedingwater beschikt de Centrale Gelderland over een demi-installatie. 

Ais grondstof voor de bereiding van het gedemineraliseerd water wordt bronwater en drinkwater 

gebruikt. Vier bronnen bevinden zich net buiten de inrichting (op het NUON terrein) . Het 

afvalwater afkomstig van de regeneratie wordt geloosd in het koelwaterkanaal. 
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3.4.3 Hoofdkoelwatersysteem 

Voor de condensatie van de stoom uit de LD-stoomturbines in de condensors wordt water, 

afkomstig uit de Waal, als koelwater gebruikt. Het koelwater wordt in de haven onttrokken aan de 

Waal. Ongewenst grot vuil wordt tegengehouden door grofroosters en een bandzeetinstaliatie. 

Met behulp van pompen wordt het water door de condensors geleid en vervolgens terug gevoerd 

naar de Waal. Het grofvuil wordt afgevoerd naar een AVI. 

3.4.4 Hulpkoelwatersysteem 

Voor koeling van de oliekoelers en het gesloten koelwatersysteem is een hulpkoelwatersysteem 

aanwezig. 

3.4.5 Gesloten koelwatersysteem (reinkoelwatersysteem) 

Het gesloten koelwatersysteem wordt gebruikt voor de koeling van smeerolie en 

monsterapparatuur. Het gesloten koelwatersysteem is gevuld met gedemineraliseerd water. Het 

water wordt gekoeld met behulp van het hulpkoelwatersysteem. 

3.4.6 Generatorkoeling 

De koeling van de generator vindt plaats met behulp van waterstotgas (voor wat betreft de rotor 

en een deel van de stator), terwijl ook water wordt toegepast als koelmedium (koperen deel van 

de stator). Het benodigde waterstofgas wordt in cilinders aangeleverd. Om de waterstof uit de 

generator te verwijderen (bijvoorbeeld tijdens onderhoudswerkzaamheden) wordt kooldioxide 

toegepast. De gasflessen zijn opgeslagen in een opslagplaats voor gasflessen. 

3.4.7 Drukluchtinstallatie 

De drukluchtinstallatie produceert lucht van een bepaalde druk voor het aansturen van 

regelorganen (kleppen enzovoort). Daamaast is er een werkluchtinstallatie voor 

onderhoudswerkzaamheden, pneumatisch gereedschap en dergelijke. 

3.4.8 Noodaggregaten en dieselbluswaterpompen 

De productie-eenheid CG13 beschikt over een nooddieselaggregaat en een reserve 

nooddieselaggregaat ten behoeve van tijdelijke stroomvoorziening in geval van een zogenaamde 

"black out". 

Dit om verschillende onmisbare voorzieningen (bijvoorbeeld smeerolievoorziening, tominrichting 

turbine et cetera) in stand te houden die nodig zijn voor een gecontroleerde uitbedrijfname. 

Voor het bestrijden van branden bij ernstige calamiteiten waardoor de normale blusvoorziening 

gestoord is, staat een blussysteem bestaande uit een voorraadtank en drie bluswaterpompen 

opgesteld, aangedreven door dieselmotoren. Hierdoor is het automatisch of handmatig blussen 
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door middel van het lage druk blussysteem gewaarborgd. De dieselbluspompen staan 24 uur per 

dag paraat. 

3.4.9 Opsomming belangrijkste overige voorzieningen 

Naast de genoemde hoofdeenheid CG 13 zijn op het terrein nog de volgende gebouwen aanwezig: 

• Dienstencentrum 

• Magazijn voor onder andere machine gereedschappen 

• Koelwaterpompengebouw 

• Portiersloge 

• Bedieningsgebouw brandstoffenpark 

• Vliegasverlading inclusief compressorgebouw en vliegassilo's 

• Aardgasontvangst- en reduceerstation (dit is van de Gasunie; hiervoor wordt geen 

vergunning aangevraagd) 

Op de tekening uoverzicht locatie" in bijlage 8 is aangegeven waar de diverse gebouwen/installaties 

zich op het terrein bevinden. 

Dienstencentrum 

In het dienstencentrum zijn ondergebracht 

• Kantoren, spreekkamers en archief en bad en kleedgelegenheid v~~r de medewerkers 

• Laboratorium waar onder andere analyses uitgevoerd worden op brandstof, reststoffen en 

waar de chemie van het proces wordt bewaakt 

• Magazijn voor opslag van reserveonderdelen, materialen en verbruiksartikelen 

• Garage voor onderhoudswerkzaamheden en opslag gereedschappen 

• Opslagplaats voor olien en vetten die gebruikt worden als smeermiddel ten behoeve van 

turbines, generator en diverse hulpsystemen 

• Elektrotechnische werkplaatsen, ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de meet 

en regeltechnische apparatuur en de elektrische apparatuur zoals elektromotoren, 

hydraulische en pneumatische servomotoren 

• Werktuigbouwkundige werkplaats ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de 

mechanische componenten zoals afsluiters, pompen, compressoren enzovoort 

• Laswerkplaats ten behoeve van het uitvoeren van laswerkzaamheden aan de installatie 

componenten en leidingen. Hier zijn onder andere lascabines en slijpcabines gesitueerd 

• Werkplaats civiel; uitvalsbasis voor facilitaire werkzaamheden, zoals klein timmerwerk, 

onderhoud gebouwen, klein loodgieterwerk 

• Bedrijfsrestaurant met keuken 

Vergunningaanvraag 47\78 



Kenmerk R006-4393957LBE-sec-V04-NL 

... ~ .... - ...... -.--.... -------- --------------------------- -------

3.5 Maximale capaciteit van de inrichting 
De maxima Ie capaciteit van de inrichting bedraagt 635 MWe. Dit is het bruto vermogen. Voor eigen 

verbruik en transformatorverliezen is ongeveer 34-35 MWe nodig. Het netto vermogen komt 

daarmee op ruim 600 MWe. Daarnaast wordt warmte geleverd aan bedrijven. Per jaar wordt circa 

600.000 GJ geleverd. 

3.6 Opslag en aan- en afvoer van grond- , rest- en afvalstoffen 
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de bij Centrale Gelderland aanwezige grond

en afvalstoffen. In bijlage 9 wordt inzicht verstrekt in de huidige situatie voor wat betreft doorzet 

en opslagcapaciteit. 

Tabel 3.1 Overzicht grondstoffen en reststoffen 

Slof 

Tall oil F:!!P_I! 

~ard~ 

Vliegas 

Wijze van opslag 

Olietank ---..:...;..;---------------_._--
___ Geen ______________ . 

____ ~Ep __ . ____________ _ 
Bodema~ ________ ~:;p_ark _______ . 

9J£.S.. ______________ S~ _________________ • 

ABI-slib __ m '?!9.:.bags ____________ . 

. ~!!!£.f!i~ ______ --'-T~!l_k __________ _ 

V~~r een overzicht van de afvalstoffen wordt verwezen naar paragraaf 4.8. 

3.6.1 Kolen 

Jaarlijks wordt circa 1,3 miljoen ton kolen verstookt op Centrale Gelderland. De aanvoer van 

kolen vindt plaats per binnenvaartschip. De Centrale Gelderland beschikt over een eigen haven. 

De kolenopslag bevindt zich ten noorden van de inlaalhaven. Op de noordkade van de haven 

bevinden zich voor het lossen van schepen twee op rails verrijdbare kranen, met elk een 

loscapaciteit van circa 1.000 ton per uur. De loskranen lossen de kolen op een transportband, die 

de steenkool vervoert naar de opslag of direct naar de kolenbunkers van de keteL 

Om de verspreiding van kolenstof bij de opslag (op het kolenpark) tegen te gaan wordt een laag 

cellulose gespoten op een nieuwe lading kolen. Onder de kolenopslag wordt een 

vloeistofkerende voorziening aangebracht. 
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Het kolenpark bestaat uit twee opslagvelden, waarbij op ieder veld maximaal 50.000 ton kolen 

kan worden opgeslagen. Elk opslagveld beschikt over een afgraafmachine met een capaciteit van 

1.000 ton per uur. Deze afgraafmachine brengt de kolen op een transportbandsysteem naar de 

kolenbunkers in het ketelhuis. Vanuit deze bunkers worden de kolen getransporteerd naar zes 

kolenmolens, waarin deze tot poederkool worden vermalen. Vervolgens wordt de poederkool 

vanuit de kolenmolens naar de branders in de ketel gevoerd. 

3.6.2 Vaste en vloeibare biomassa 

Electrabel gaat biomassa meestoken met een energie-inhoud van maximaal 8 PJ per jaar 

inclusief de reeds vergunde biomassa-meestook. 

De aanvoer van vaste biomassa vindt in principe plaats per binnenvaartschip (met uitzondering 

van incidentele partijen, welke per vrachtwagen worden aangevoerd). Op de zuidelijke oever van 

de haven van de Centrale Gelderland worden de schepen gelost. Daarnaast kunnen beperkt 

houtspaander per as aangevoerd worden met een maximum van 82.000 ton per jaar. De aanvoer 

van vloeibare biomassa vindt plaats per schip. 

Het lossen van de schepen zal plaats vinden met speciale biomassa-Iosinstallaties, zoals een 

zuigslurf of een grijperkraan met speciale stortrechter met randafzuiging. Bij dit type losinstallatie 

wordt de stofontwikkeling zoveel mogelijk beperkt. Het transport van de geloste biomassa vindt 

vervolgens plaats via gesloten systemen, pneumatisch, gesloten transportbanden of 

transportbanden in tunnels naar enkele opslagsilo's van totaal maximaal 20.000 m3 en/of een 

zogenaamde A·framehal van maximaal 15.000 m3. De verwachte hoogte van de silo's en de hal 

is 25 meter. De silo's zijn geschikt voor biomassaproducten met een korrelige structuur zoals 

pellets, chips, en dergelijke. De A-framehal is meer geschikt voor wat grotere en eventueel 

vochtiger biomassabrandstoffen, die eventueel oak een wat grotere lengte/breedteverhouding 

hebben (bijvoorbeeld max 3x10 cm lang). 

Deze opslagvoorzieningen zullen voldoen aan de Atex-richtlijnen 95 en 137 en zullen indien 

nodig voorzien zijn van maatregelen om geuroverlast te voorkomen. De afgezogen lucht wordt, 

voordat deze wordt geemitteerd naar de buitenlucht, gefilterd waardoor ze maximaal 1 mg stof 

per m31ucht bevat. De locatie voor deze opslagen is voorzien naast het ketelhuis van CG13 op de 

plaats van de vroegere eenheden 11 en 12. 

Vanuit de vaste biomassaopslagen zal het product wederom via gesloten systemen worden 

getransporteerd naar ofwel de bestaande kolentransportinstallatie, zodat de biobrandstof met de 

kolenstroom opgemengd wordt en via de bestaande kolenmolens en low-NO.-branders naar de 

ketel gaat, ofwel naar een aparte biomassamaalinstallatie, waar de vaste biomassa verpoederd 

wordi. Deze biomassamaalinstallatie bestaat in grote lijnen uit een tussenopslag met gesloten 
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transportsystemen, hamermolens, cyclonen, zeven, filters, draaisluizen en pneumatische 

transportsystemen. Er zullen maximaal drie nieuwe maallijnen worden gerealiseerd, de capaciteit 

is onder andere afhankelijk van het soort product dat vermalen wordt. De maa/lijnen kunnen 

onderling iets verschillen ook afhankelijk van te vermalen product. Ook deze maalinstallaties 

zullen voldoen aan de Atex richtlijnen 95 en 137. De afgezogen lucht wordt, voordat deze wordt 

geemitteerd naar de buitenlucht. gefilterd waardoor ze ongeveer 1 - 2 mg stof per m3 lucht bevat. 

Vanuit de maalinstallaties wordt de verpoederde vaste biomassa via meerdere transportleidingen 

pneumatisch getransporteerd naar het ketelhuis van CG13 waarna het brandstofpoeder direct 

geTnjecteerd wordl in de bestaande poederkoolleidingen in de nabijheid van de kolenbranders. 

Het gebouw voor de maalinstallaties is ook gepland in de nabijheid van het ketelhuis van CG13 

en op de plaals van de vroegere eenheden 11 en 12. 

3.6.3 Olie 

In 2004 is circa 13.000 ton huisbrandolie verstookt in de twee hulpketels, de Sne!Startketei (SSK) 

en de HulpKetel (HK) en bij het starten van de hoofdeenheid (CG13) . De aanvoer van 

huisbrandolie (HBO) en Tall Oil Pitch geschieden in principe per schip. Ze worden gelost aan 

zuidzijde van de haven van Centrale Gelderland. De olie wordt door een pomp aan boord van de 

tankschepen, naar opslagtanks op het zuidwestelijke terreingedeelte gepompt. Naast de 

bestaande opslagvoorzieningen (5.000 m3 HBO opslag, en 36.500 m3 opslag ten behoeve van tall 

oil pitch) is nog aanvullende opslag gepland in maximaal twee tanks. De jaarvracht tall oil pitch 

wordt geschat op 200 kton. 

De nieuwe tank(s) zal geplaatst worden in het bestaande olietankenpark. De opslag zal voldoen 

aan PGS 29 (Richtlijn voor bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale 

cilindrische tanks). Het verstoken van de tall oil pitch zal via de bestaande oliebranders in de 

hoofdketel van CG13 plaats vinden. 

3.6.4 Aardgas 

De hulpketels kunnen, als back-up voor het gebruik van de vloeibare brandstoffen, ook gestookt 

worden met aardgas in plaats van huisbrandolie. Dit aardgas wordt via een deels bovengrondse 

leiding van het regelstation met 17 bar getransporteerd naar de hulpketels. 

De risico's die hier uit voortkomen worden nader aan de orde gesteld in het Veiligheid Rapport en 

de daarbij behorende ORA (bijlage 16). 

3.6.5 Vliegas 

As komt voor meer dan 80 % vrij als vliegas. Na verwijdering uit de rookgassen gaat de vliegas 

naar een buffervat. Van hieruit gaat het droog naar een aantal opslagsilo's. Dit transport vindt 

pneumatisch plaats. Vanuit de silo's wordt de as per auto of schip van het terrein afgevoerd. De 
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belading van de vrachtwagens en schepen vindt eveneens pneumatisch (middels luchttransport) 

plaats. De as wordt onder vrij verval in schip en vrachtwagen geladen. De lucht die bij het 

pneumatisch transport vrijkomt, wordt via een doekfilter afgevoerd. De geproduceerde vliegas 

wordt afgezet richting cement- en betonwarenindustrie. Het betreft onder reguliere 

omstandigheden ongeveer 150.000 - 200.000 ton vliegas per jaar. De gereinigde transportlucht 

komt vrij met een maximale stofemissie van 5 mg/mo3 (conform NRE/BBT). 

3.6.6 Bodemas 

Naast de vliegas komt er as vrij als bodemas. Deze as wordt continu uit de ketel van de 

hoofdeenheid afgevoerd via de ashopper. De hopper is voorzien van een waterbak om de uit de 

ketel vallende as te koelen en gedeeltelijk te breken (thermoshock). Via een breekinstallatie komt 

de as op een transportband terecht en wordt afgevoerd naar het aspark ten zuidoosten van 

CG13. De as wordt regelmatig per schip afgevoerd. De bodemas wordt hoofdzakelijk gebruikt als 

stabilisatielaag onder wegen. Het betreft onder regutiere omstandigheden ongeveer 20.000-

25.000 ton per jaar. 

3.6.7 Gips 

Bij de rookgasontzwavetingsinstallatie (ROI) wordt gips geproduceerd. Het gecentrifugeerde gips 

wordt regelmatig afgevoerd naar de gipsverwerkende industrie. Het betreft onder reguliere 

omstandigheden (= jaar vollast) ongeveer 50.000 - 70.000 ton per jaar. 

3.6.8 Slib ABI 

Bij de achter de ROI geschaketde ABt (afvalwaterbehandelingsinstallatie) komt chemisch stib vrij. 

Dit slib wordt afgevoerd en gestort. Op jaarbasis bedraagt dit circa 500 - 1.000 ton. 

3.6.9 Hulpstoffen 

De hutpstoffen zijn opgenomen in een tabel, wetke is opgenomen als bijlage 9. In geval de 

hulpstoffen zijn aan te merken als "gevaarlijke stoffen" in de zin van de Wet milieugevaarlijke 

stoffen (Wms) , is dit aangegeven tezamen met de maximaal aanwezige hoeveelheden. Bijtage 20 

bevat de veiligheid informatie van de gebruikte stoffen. 
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4 Milieuaspecten 

De effecten toe te schrijven aan de extra inzet van biomass a zijn onderzocht in een MER dat 

mede voorbereidt tot de besluitvorming over deze aanvraag. Hiertoe zijn in het MER meerdere 

alternatieven en varianten beschouwd. De effecten die in dit hoofdstuk van de aanvraag zijn 

beschreven gaan uit van de situatie zoals die met het van kracht worden van de 

Revisievergunning actueel zal worden. 

4.1 Bodem 

4.1.1 Historische situatie 

Op het terrein van Centrale Gelderland zijn op meerdere locaties bodemverontreinigingen 

aangetroffen. Deze zijn gedeeltelijk gesaneerd. Op dit moment liggen er geen plannen voor 

aanvullende saneringsmaatregelen. Indien er op nieuw te bebouwen onderdelen van de inrichting 

te saneren verontreinigingen bevinden, zal echter een sanering worden uitgevoerd. 

Een samenvatting van de uitgevoerde bodemonderzoeken (de nulsituatie) is gegeven in 

bijlage 10. 

4.1.2 Nieuwe risico's 

Na uitwerking van risico inventarisatie conform de risicoanalyse "Basismodel Bodembescherming 

Bedrijfsterreinen" kan worden gesteld dat Electrabel locatie Centrale Gelderland met betrekking 

tot opslag, overslag en transport van vloeibare brandstoffen zal vallen in de bodemrisico 

categorie A; ·verwaarloosbaar" risico op bodemverontreiniging van enige relevantie. De 

rapportage betreffende de Bodemrisicoanalyse is als bijlage 11 toegevoegd. 

4.1.3 Bestaande risico's 

Na uitwerking van risico-inventarisatie conform de risicoanalyse "Basismodel Bodembescherming 

Bedrijfsterreinen" kan worden gesteld dat Electrabel locatie Centrale Gelderland met betrekking 

tot de overige categorieen niet va It in de bodemrisico categorie A; "verwaarloosbaar" risico op 

bodemverontreiniging van enige relevantie. Ais onderdeel van de bodemrisicoanalyse zijn de 

onderdelen welke hiertoe aanleiding geven opgenomen in een actieprogramma. Dit 

actieprogramma is als onderdeel van de Bodemrisicoanalyse als bijlage 11 toegevoegd. 

Vergunningaanvraag 53178 



Kenmerk R006-4393957LBE-sec-V04-NL 

.•.. _-_ .. _ .. _ ... ----------- ---------- --- -----------------

54\78 

4.2 Lucht 
In de onderstaande matrix wordt een overzicht gegeven van elementen waarop de luchtemissies 

en luchtkwaliteit beschreven en beoordeeld wordt vanuit de vigerende wet- en regelgeving. De 

gekozen ingang zijn de diverse bronnen van luchtverontreiniging, namelijk: 

1. Punt emissies zoals de schoorsteen 

2. Diffuse emissies vanuit het wegverkeer 

3. Overige diffuse emissies 

4.2.1 

Au'onorne 
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Naast de schoorsteen als primaire bron zijn een aantal secundaire puntbronnen onderzocht. 

4.2.1.1 Prima ire bron: de schoorsteen 

Emissies van CG13 

Bij de verbranding van biomassa treden emissies op naar de lucht. De regelgeving ten aanzien 

van emissie-eisen maakt daarbij onderscheid tussen 'schone' en 'vervuilde' biomassastromen. 
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Oit onderscheid komt voort uit de Europese richtlijnen 2001/80/EG betreffende grote 

stookinstallaties (LCP: Large Combustion Plants) en 2000176/EG betreffende afvalverbranding 

(WI: Waste Incineration)_ 

Eerstgenoemde is van toepassing op installaties die schone biomassa gebruiken en is in de 

Nederlandse wetgeving verwerkt in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer 

(BEES) A & B. Oe richtlijn afvalverbranding is van toepassing op de overige biomassa en stelt 

strengere emissie-eisen, die in Nederland zijn vastgelegd in het Besluit Verbranden Afvalstoffen 

(BVA). 

Het BVA is echter niet van toepassing op het meestoken van aileen witte lijst biomassa. Oat 

wordt gereguleerd in het BEES-A. Bij het meestoken van een combinatie van witte en gele lijst 

biomassa is het BVA wei van toepassing_ Oe BVA-emissiegrenswaarde komt dan onder andere 

tot stand via de mengregel, die rekening houdt met het rookgasvolume gerelateerd aan de 

verbranding van steenkool, witte lijst biomassa en gele lijst biomassa (respectievelijk Vproces (voor 

steenkool en witte lijst biomassa) en Valva! (voor aile gele lijst biomassa». Middels de 

grenswaarden die aan elk rookgasvolume gekoppeld zijn (respectievelijk Cproces en Calval) komt de 

emissiegrenswaarde gedeeltelijk tot stand via de mengregel middels een gewogen gemiddelde 

van de rookgasvolumes. 

Het BVA kenmerkt zich in principe door een strenger toetsingsregime dan het BEES-A. Verder 

reguleert het BVA meer emissieparameters dan het BEES-A, dat immers aileen eisen oplegt voor 

S02-, NOx- en stofemissie. 

Omdat het BVA uitgaat van (half)uurgemiddelden en er in de praktijk voor veel parameters 

gewerkt wordt met jaargemiddelden heeft Electrabel, in aanvulling op het BVA, een positie 

bepaald voor wat betreft de jaargemiddelde waarden. We duiden deze set waarden aan met 

jaargemiddelde emissiegrenswaarden. Vanwege de statistische relatie die er bestaat tussen 

korte- en lange tijd gemiddelden zijn deze waarden meestal (vee I) lager van de 

emissiegrenswaarden uit het BVA V~~r de meeste parameters is de positie die Electrabel heeft 

ingenomen over de hoogte van de waarde bepaald door het resultaat van de (afgebroken) 

onderhandelingen over een bijzondere NeR-regeling voor bestaande kolencentrales, aangevuld 

met de resultaten uit het formele vooroverleg met de gezamenlijke milieupartijen en bevoegd 

gezag in het kader van deze MERIvergunningaanvraagprocedure. Voor wat betreft CxHy , S02 en 

NO, is de hoogte van de waarde afgeleid uit de ervaringscijfers van de centrale in Nijmegen zeIt. 

Vergunningaanvraag 55\78 



Kenmerk R006-4393957LBE-sec-V04-Nl 

--_._ ... _ ... __ ............ ,- - ------- - - ------ ----- ------- - ------- -----

Tabel4.1 Aangevraagde jaargemiddelde emissiegrenswaarden (in mg/mo', tenzij anders vermeldt) 

Para meter BVA·emissiegrenswaarde· 

(24 uursgemiddelde) 

Aangevraagde jaargemiddelde 

emissiegrenswaarde 

Cx~ ____ _________________ ,~ _ ____________________ _ 

S02 ____________________ 1_97 _ ______________________ __ 1 ~ _______________ _ 

~~ __________ _ ________ 203 _______________ ___________ .J_~2 _____________ _ 
~ ____________________ ~___________________ 5 

HF 10 

Stof 20 5' -------------------------_._---------------------------- -------
~d&TI _______________ _____ _ ~~§ _______________________ _ __ .9-'Q.C!.~ _____________ _ 
?_o_m_met~l~n_5 _______________ __ ~ • .!.~ ___________ _ 

0.05 

_~2~ ______________ _ 
0,1 mg/kg als jaargemiddelde van 

alie secundalre brandstoffen ----------- - ---------------------------------------------------- - -
P_C_D_D_/F ____ ____ _______ _ ~0,'__1 , n9~'!l~ ______ , _________ __ __'0_'_',0c.;.1, ng/m' _ __________ _ 

co -----------.?-~q------------
• BVA emissiegrenswaarde (in mg/mo', tenzij anders vermeld) na toepassing van de mengregel; Met de door 

Electrabel aangevraagde jaargemiddelde emissiegrenswaarden zal worden voldaan aan de genoemde BVA

emissiegrenswaarden. 

Opgemerkt wordt nogmaals dat de getallen in de tabel die uit het BVA afkomstig zijn gemiddelde 

halfuurs en uurswaarden zijn en daarmee op een ander niveau Iiggen dat de jaargemiddelde 

emissiegrenswaarden die over het algemeen stu rend zijn voor het ontwerp van een installatie. 

Hierover va It aan te voeren dat de emissiegrenswaardes uit het BVA maximale concentraties 

betreffen over een beperkt tijdinterval ("piekwaarden"). Het jaargemiddelde niveau van de diverse 

emissies ligt vanzelfsprekend ruim beneden deze waarden. 

Electrabel zal een lekminimalisatiesysteem op de GAVO installeren. Er zullen proeven worden 

gedaan met het injecteren van kalk voor de GAVO_ De HF emissie zal tot 2010 niet hoger zijn 

dan 4 mg/m3
. Na 2010 zal de HF emissie niet hoger zijn dan 1 mg/m3

. Indien deze emissies niet 

te halen zijn met de lekminimalisatiesysteem en kalkinjectie zullen extra maatregelen worden 

getroffen (bijvoorbeeld het verwijderen van de GAVO). 

3 lot 2010: 4 mglm3
; na 2010: 1 mg/m' 

4 als 24-ullrsgemiddelde zal10 mg/m' gelden 
5 Scm mela ten = som van As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 
6 In hel BVA is geen kwik-emissiegrenswaarde verwoord. De eis voor kwik vloeit voor! uit de EU-Richtlijn 

2000/76/EG betreffende de verbranding van afval 
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Afwijkende bedrijfssituaties 

In bijlage 13 is een aanvullende beschrijving opgenomen van afwijkende bedrijfssituaties die 

aanleiding kunnen geven tot een tijdelijk afwijkende emissie naar de lucht. 

Huidige emissies van de GAVO (zie bijlage 21) 

Het lekverlies van de GAVO (2,2%) leidt tot een HF-emissieniveau van ongeveer 2,25 mg/Nm3 

jaargemiddeld bij 6 vol% O2 vanuit beide lijnen en toegerekend aan elke lijn: 

• 4, 75 mg/Nm3 vanuit lijn 50/20 

• 0,10 a 0,20 mg/Nm3 vanuit lijn 40/10 

Bij kolenverbranding, zoals dat plaatsvindt bij CG13, is het Besluit Emissie Eisen stookinstallaties 

van toepassing. Vanwege het meestoken van biomassa dat als afval is geclassificeerd is tevens 

het Besluit verbranden afvalstoffen deels van toepassing op CG13. 

De BREF Large Combustion plant geeft een operationele HF-emissie voor kolengestookte 

installaties conform BAT van 1 tot 5 mg/Nm3
. Hiermee ligt de HF-emissie van CG13 ruim onder 

de BVA-norm (zie tabel 4.1) en is overeenkomstig BAT 

Impact op de immissies, mede in relatie tot het Besluit luchtkwaliteit 

De onderstaande tabel geeft aan wat de maximale impact van de centrale bij reguliere 

bedrijfsvoering zou zijn op de luchtverontreiniging ter hoogte van het maaiveld. De weergegeven 

jaargemiddelde immissieconcentraties treden op een afstand van circa 3 kilometer ten 

noordoosten van CG13. 
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Tabel 4.2 Berekende jaargemiddelde immissieconcentraties (in Ilg/m3) op basis van 8 PJ meestoken van 

gangbaar pakkee 

Component Immissie Immissie na lekkage-

met huidige minimalisatiesysteem 

GAVO 

Achtergrond 

(2006) 

Nieuwe situatie op maaiveld; 

berekende concentraties 

worden niet be'invloed door 

maatregelen aan de GAVO 

~2'!IJ. _________ ~_~q~ ________ ~Ql _________ <2~e;.~~nd ___________________ . 

~!'2!2! ________ __ 9"'_01 ___________ .Q,9_"!. __________ ~~ ____________ 2~ __________ . 

~gL _______________ Q~~ _________________ Q_'_~ _____________ ~'_~ ___________ ____.?,§ __________ _ . 

~~ ________ !2L ___________ ..Q,.Q~ _______________ ?~. 29 --- ---- ---------------_ . 
. _--------------_. 

tiL _________ 2.'-003 ________ Q...~ ________ Q!Q?_=Q"~_· · __________ ~l>2-0~9L _ ___ _ 

tJ5J. _________ Q, 000002 _______ ~00002~ ______ --.9!1p_e;.~nd ____ _____ _ _________ _ 

Cd~J _____ 9,OOOOOp_1______ 0,0000006':___ _qcQQQ.?-"--__________ ~.9_O"QL __________ _ 
Zware m~~~_'!. ___ O ,OOO_~ _____ O_,QP..q~: ______ Onbeke~n"_d ______________________ _ 

Niet berekend maar geextrapoleerd uit beschikbare gegevens 

Ten aanzien van de achtergrondconcentratie voor HF wordt opgemerkt dat hiervoor verschillende bronnen zijn 

geraadpleegd. De door het RIVM8 gemeten achlergrondconcentralies varieren van 0,02 tot 0,4 Ilg/m3. Maar 

door hel RIVM wordl op een viertal plaalsen gemeten die bekend staan om de grote lokale bijdrage door 

industriele bronnen aan de achtergrondconcentralie van HF. Bevoegd Gezag9 heeft in Nijmegen 

achtergrondconcenlralies gemelen tussen 0,04 Ilg/m' en de detectiegrens, die varieert van 0,01 tot 0,09 Ilg/m'. 

PRl'o in Wageningen heeft in Wageningen gedurende meerdere jaren gemelen. De gemiddelde concenlratie 

over 5 jaar bedroeg 0,067 Ilg/m'. Hieruit kan worden afgeleid dat voor de regio Nijmegen een 

achtergrondconcentratie van 0,02 - O,081lg/m' aannemelijk is. 

Ter illustratie is ook een berekening uitgevoerd met het door Electrabel voorgestelde pakket van 

jaargemiddelde emissiegrenswaarden. In het MER zijn ook berekeningen uitgevoerd v~~r het 

worst-case scenario: het gedurende 7.500 uur emitteren van de vanuit het BVA toegestane 

(half)uursgemiddelden. In werkelijkheid zal een dergelijke vracht nooit voorkomen. Uit de 

resultaten blijkt dat er rekenkundig, ook voor dit worst case scenario, nauwelijks effecten op de 

luchtkwaliteit zijn vast te stellen . 

7 Toelichting op tabellen 4.2, 4.3,4.4 en 4.5: 
a: Achlergrondconcentraties zoals gebruikt in het Pluim Plus model 
b: Achtergrondconcentratie aileen voor cadmium (mnp 2004) 

8 Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001 , RIVM Bilthoven 
• EM-03-42 en EM-03-54 Bepaling van de concentratie aan oplosbaar fluoride op leefniveau op drie localies in 

Nijmegen NVeurt 2003, pr~y Gelderland 
'0 PRI Wageningen 
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label 4.3 Berekende jaargemiddelde immissieconcentraties (in ~g/m3) behorend bij de door Electrabel 

voorgestelde jaargemiddelde emissiegrenswaarden 

Component Immissie Achtergrond 

2006 2010 

Nieuwe situatie op 

maaiveld 

2006 2010 

CO 0.5 468 468 469 469 ---------_ .. _--------------------------------------------
~2'..H..L_ _______ O,Q.~ ___________ g!'..b..El~end . ________ . __________________ __ _ 

Bin stof __________ -.-91>.1____ 28 _______ ..5.§.. _________ ...?_a.. ______ ~26"__ __ 

?C23_________ 0,~ __ _________ ~c~ _________ ~ _ ___ 2_,~ ______ 3_,0 __ 

~~ __________ ~ _______ __ ?_9 __ ~ _ ____ ~ _ _____ ..5.§.. __ 

t!9... ____ ________ -'O..:.;.,0.1 ___________ .2!'be~end ___________________ _ _ 

ttJL _ _______ ..9.:Q001.. ______ _ -"-O'-"nbe~~!!.q __ • __________ • _______ . 

Q.d+ T_I _ ____ ~Q.QQ9_q,~_____ 0,0002 _______ _______ Q.:29_02-_______ . 

Zware metalen .------ -----

In algemene zin voigt uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen dat de atgeleidde 

jaargemiddelde immissieconcentraties van de geemitteerde stotten gering zijn in verhouding tot 

de plaatselijke (bekende) achtergrondconcentratie (met uitzondering van HF)_ De 

verspreidingsberekeningen hebben aangetoond dat de grenswaarden voor jaargemiddelden en 

uurgemiddelden (uitgedrukt in I-lg/m3
) voor geen van de in het Besluit luchtkwaliteit gereguleerde 

parameters worden overschreden. Zelts bij het fictieve emissie-scenario waarbij full-time emissies 

op het niveau van de BVA (halt)uursgemiddelde grenswaarden optreden, zijn geen knelpunten 

geconstateerd met de grenswaardes voor de jaargemiddelde concentraties uit het Besluit 

luchtkwaliteit. 

Aanta/ dagen met (te) hoge N02 uurgemidde/de concentraties 

Binnen het verspreidingsgebied van de rookgassen van de centrale geven de resultaten van de 

PluimPlus berekeningen aan dat het aantal dagen met (te) hoge N02 concentraties onder de 

daarvoor geldende grenswaarde (van 18 dagen) blijtt. 

Aanta/ dagen met (te) hoge fijn stof daggemidde/de concentraties 

Binnen het verspreidingsgebied van de rookgassen wordt berekend dat de grenswaarde voor het 

aantal dagen dat het daggemiddelde voor tijn stot wordt overschreden, lager is dan toegestaan . 

De berekende overschrijding van de daggemiddelde grenswaarde van 50 I-lg/m3 geschiedt 1 9 

maal in 2005 en 16 maal in 2010, terwijl35 maal is toegestaan". 

11 Op deze aantallen is de "zeezoul correclie" van 6 dagen al toegepasl 
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Berekeningen tonen aan dat het aantal dagen dat de grenswaarde overschrijding optreedt, 

losstaat van de door CG13 gebruikte brandstof12 Ter contrale is een aanvullende toets aan het 

Besluit Luchtkwaliteit uitgevoerd waarin de emissies van de centrale volledig op nul zijn gesteld. 

Deze berekening liet zien, dat ook als de centrale niet in bedrijt is, het aantal dagen met te hoge 

tijnstofconcentraties 19 en 16 blijft in respectievelijk 2005 en 2010. Dit is te verklaren uit het teit 

dat de jaargemiddelde bijdrage aan tijn stot ten gevolge van CG 13 slechts een tractie is van de 

achtergrond: circa 0,03 %. Op deze manier is dus eenduidig vastgesteld dat de berekende 

overschrijding van het aantal dagen per jaar met (te) veel fijn stot uitsluitend toe is te rekenen aan 

de hoge jaargemiddelde achtergrondconcentratie van 28 en 26 J,Jg fijn stotlm3 in respectievelijk 

2005 en 2010_ 

In aanvulling op het bovenstaande tonen wij ook de immissies behorend bij een mogelijk in de 

toekomst te kiezen maatregel , die het gevolg kan zijn van nog uit te voeren studies naar 

lekminimalisatie op de GAVO. Eerder beschreven is dat als HF-emissies niet tot onder 1 mg/m3 

teruggebracht kunnen worden , er noodzaak aanwezig kan zijn de GAVO te verwijderen. Wij 

tonen hier de consequenties daarvan voor de immissies_ 

Tabel 4_4 Berekende immissie op basis van jaargemiddelde emissiegrenswaarden (tabel 4.1 kolom 3 uit de 

aanvraag) zonder GAVO dus met HF reductie en lagere temperatuur en schoorsteen 

Component Immissie 

(~g/m3) 

Achtergrond 

(~g/m3) 

2006 2010 ------------------------ ----

Nieuwe situatie op 

maaiveld 

2006 2010 

__ ~C2 ____________ ~L ______ _'4.;:..;68~ _____ _ .i~~ ______ 4_6_9 __ _____ 46_9 ____ _ 

C,~t 

~~S!O! _ 

___ 0,-,,-,-00_4_ _ _____ _ g~_~~~_n_d _ _______ __________ _ 

0,02 26 

_____ .§.9.L ___ _ 0,7 ____ __ 2,3 _______ ?6 __--:3,--'-0. _______ ___ 3,3 __ _ 

__ N02 ______ _ Q..~ ______ ~ _____ ~~ ____ _ _"'29 26 

______ .9-'P3.~~ _____________ Q,02 - 0,08 ______ _ 

___ Ii9. ________ ~~Q9P.? _______ g_nb_e~e_n_d _________________ -,----_ 

'2 Opgemerk! word! da! zelfs he! worst-cese emissie scenario, dat is gebaseerd op vol continu emissie van BVA
grenswaarden, geen toe name te zien geeft van he! aantal dagen dat de daggemiddelde grenswaarden wordt 
overschreden 
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Relatie van immisies ten aanzien van de Maximaal Toelaatbare Risico's (MTR) 

Op basis van het in 1999 door VROM gepubliceerde overzicht van Maximaal Toelaatbare Risico's 

kan worden vastgesteld dat de luchtkwaliteit in de omgeving van de centrale hier aan kan 

voldoen, onafhankelijk van het in gebruik zijn van de installatie. Opgemerkt wordt dat de HF

concentratie13 mogelijk de in 1999 gepubliceerde MTR benadert. Ais de jaargemiddelde MTR

waarde (50 ng/m3) en de daggemiddelde MTR-waarde (300 ng/m3) voor HF worden vergeleken 

met de berekende bijdrage van CG13, dan blijkt dat die bijdrage respectievelijk ca 16% en 56% 

bedraagt. 

Tabel 4.5 Berekende HF immissie in relatie tot daggemiddelde en jaargemiddelde MTR-waarden 

MTR-waarden 

ng/m3 

Bijdrage immissie door Electrabel 

ng/m3 

~2!1!.~t~middeld~ ___ _________________ ~ _________________________ ~ ________ . __ _ 

D_~~9delp~ ___________________________ l(~O _________________ ~ _______________ _ 

Op basis van de beschikbare gegevens omtrent achtergrondconcentraties voor HF in Nederland 

en de voor de regio Nijmegen als aannemelijk gestelde achtergrondconcentratie van 0,02 - 0,08 

I1g/m3, kan niet worden uitgesloten dat in Nijmegen de in 1999 gepubliceerde Oaargemiddelde) 

MTR van 0,05 I1g HF/m3 wordt overschreden. Deze waarde van 0,05 ~g/m3 is echter gebaseerd 

op ecotoxicologische onderzoeken. Opgemerkt wordt dat het RIVM voorstelt een alternatief 

toetsingskader voor HF te gebruiken, namelijk een MTR van 1 ,6 ~g/m3 (dat overeenkomt met een 

MTR-niveau, dat voortkomt uit een levenslange inademing door de mens) . Zelfs bij het fictieve 

emissie scenario waarbij voor CG13 is gerekend met een fulltime emissie van de BVA 

(half)uurgemiddelden wordt deze humaantoxicologische waarde voor HF niet benaderd in de 

omgeving van de centrale. 

Secundaire bronnen 

De emissies van deze secundaire brannen, zijnde hulp- en snelstartketels worden gereguleerd 

door het BEES. Keuze van de branders, afstelling en regulier onderhoud bepalen de 

emissiefactoren. Uitgegaan kan worden van een NOx emissie van 135-250 mg/mo3 bij > 70 % 

belasting. Gezien de kleine afgasvolumes zijn de bijbehorende vrachten op jaarbasis ongeveer 

0,1 % van de hoofdeenheid. De hulpketels zullen elk afzonderlijk op jaarbasis niet langer dan 500 

uur worden ingezet, behoudens grate storing dan wei revisie van de hoofdeenheid CG13. De 

hulpketels worden gestookt op HBO waarvan het zwavelgehalte maximaal 0,1 gew% zal 

bedragen of op aardgas. 

13 De worst case immissie bijdrage die voortkomt uit de hypothetische vol-contunue emissie op "BVA-niveau· komt 
overeen met de laagste achtergrondconcentratie die door het RIVM is gerapporteerd 
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In de tabellen 4 .6 en 4.7 is een overzicht opgenomen van de stofemissieconcentraties die kunnen 

worden aangehouden voor de overige bronnen. In tabel4 .6 zijn de bronnen die samenhangen 

met de houtmaalinstallatie weergegeven (gemeten door KEMA). Hier wordt geforceerd 

geventileerd. De andere punten befreffen de stoffilters op verschitlende silo's die niet voorzien zijn 

van geforceerde ventilatie en waaruit slechts wordt gei"miteerd gedurende de periode dat de silo's 

gevuld worden. 

Tabel 4.6 Stof afkomstig uit de (bestaande) houtmaalinstallatie 

Emissiepunt Debiet (m'/h) Stofconcentratie (mg/m' ) Stofuitworp (g/h) 

Uillaat stoffilter bunker 10 10.000 2 20 
-~---- ---~----------------------------------='----

___ ~~~~t sto_ffi_ll_te_r p~!1ker 20 ____ _ 10.000 3 30 -... ----~.---.---.--.-----------.. ,---.-... - -
_ U_i_tla_a_t_s_to_fI]~er bunker:....:3::.:0'-_ __ _ 10.000 . ...:...... ___________ .1_0 ____ ._ 

Uitlaat stoffilter bunker 40 ________ ~;..c:..'_'_=__ ___ _ 

Uitlaat Jet-filter 

Uitlaat stoffilter houtsilo 

10_000 5 

1.800 

5.400 

_________ -=2'---__ 

------_.-------------------_._------
Uitlaat Rota-filter 63.000 1 . __ ._._._-----_._-_._._-------_ .. _------

_ ... _---_. __ ._--------
Totaal 
--~,~-----------------.-~~ 

Tabel4.7 Overige stofemissieconcentraties14 

50 

3,6 

5,4 

63 

182 

Omschrijving Maximaal gemeten emissie 95 %-betrouwbaarheidsinterval 

[mgl m301 

Kalksilo15 8 n.v.1. ------------------ ------- --------------
Vliegassilo (reiniging transportlucht 5 n.v.1. 

~~~~~~nse?_~ _________ _ 
--~----------------------- ----------

Verwezen wordt naar bijlage 8 waarin wordt aangeven waar de emissiepunten gesitueerd zijn. 

14 Opgemerkt wordt dat dit discontinue emissiebronnen betreft met emissies die incidenteel voorkomen en daardoor 
zeer lage jaarvrachten teweeg brengen. 

15 De massastroom is kleiner dan 0,2 kg/uur 
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4.2.2 Vervoersgerelateerde bronnen 

Belangrijke diffuse bronnen van luchtverontreiniging zijn de emissies van het vracht- en 

scheepvaartverkeer van en naar de centrale. 

4.2.2.1 Wegverkeer 

In het MER is de bijdrage aan de wegvervoergerelateerde luchtverontreiniging onderzocht. 

Hiertoe is de vervoersstroom die is toe te schrijven aan de aan- en afvoer van goederen en 

stoffen toegevoegd aan het overige verkeer over de Winselingseweg. Omdat er geen actuele 

verkeersgegevens beschikbaar zijn van de plaats waar beide verkeersstromen samen komen, is 

in het MER een aanname gedaan voor de omvang van het wegverkeer over de Winselingseweg. 

Opgemerkt wordt dat deze aanname naar aile waarschijnlijkheid een overschatting is van de 

werkelijke situatie. Het samenvoegen van beide verkeersstromen is in CAR gesimuleerd. De 

resultaten van de CAR berekeningen zijn in de onderstaande tabellen samengevat. Hierbij zijn de 

resultaten gecorrigeerd voor zwevende deeltjes (zeezout), die zich van nature in de lucht 

bevinden conform het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit 2005. 

Tabel4.8 Concentraties N02 en PM10 op een afstand van 5 meter vanaf de wegas in 2006 

Situatie NO~, N02• aantal PM'D. PM'D, aantal 

jaargemiddelde overschrijdingen jaargemiddelde overschrijdingen 

concentratie daggemiddelde concentratie daggemiddelde 

((.Ig/m 3
) grenswaarde ((.Iglm3

) grenswaarde 

Winselingseweg 39 0 30 31 

met Electrabel-verkeer conform 

vigerenE5:.Y_~.r_g-'!!)~ ________________ _ --------- ----------
Winselingseweg 39 o 30 31 

met Electrabel-verkeer conform 

hu idi9~_~~nvraag~ ___ _ ------------
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Tabel4_9 Concentraties N02 en PM10 op een afstand van 5 meter vanaf de wegas in 2010 

Situatie N02• N02, aantal PM,o. PM,o. aantal 

jaargemiddelde overschrijdingen jaargemiddelde overschrijdingen 

concentratie daggemiddelde concentratie daggemiddelde 

!Jlg1ml) grenswaarde blg/m3
) grenswaarde 

Winselingseweg 36 0 28 26 

met Electrabel-verkeer conform 

Yi.gere~~J..e!Jl~~!!.!.~9 •• ______________________ . __________________________ _ 

Winselingseweg 35 o 28 26 

met Electrabel-verkeer conform 

~_~9~_~~~vraa9 __________________________________________________________ _ 

Uit de resultaten blijkt dat voor fijn stof het aantal overschrijdingen van de 

24-uurgemiddelde waarde van 50 I-Ig/m3
, de grenswaarde van 35 keer niet overschrijdt. 

Rekenkundig neemt het aantal dagen dat de dagwaarde van 50 I-Ig fijn stof/m3 wordt 

overschreden iets af ten gevolge van de voorgenomen activiteit en vervoersvariant vier. 

4.2.2.2 Scheepvaart 

Op basis van gegevens die in 2004 door TNO zijn verzameld met betrekking tot de 

scheepvaartemissies over de Waal bij Nijmegen kan indicatief worden vastgesteld dat 600 

scheepvaartbewegingen over de Waal overeenkomen met 100_000 voertuigenbewegingen van 

personenauto's. voor wat betreft de emissievracht per afstand. De aanvoer in de haven van de 

centrale (een schip per dag) wordt daarom equivalent verondersteld aan 100-200 personenauto's 

per dag. 

Voor scheepvaartbewegingen zijn vooralsnog geen goede modellen beschikbaar. daarom zijn 

CAR berekeningen gebruikt om een uitspraak te kunnen doen over de bijdrage van de 

scheepvaart voor wat betreft de parameters die zijn gereguleerd in het Besluit luchtkwaliteit. 
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Tabe14.10 Concentraties NOz en PM10 op een afstand van 5 meter vanaf de havenas in 2010 

Situatie NOz• NOz, aantal PM10, PM10, aantal 

jaargemiddelde overschrijdingen jaargemiddelde overschrijdingen 

concentratie daggemiddelde concentratie daggemiddelde 

(119/mJ) grenswaarde (119/m') grenswaarde 

25 0 26 23 Haven Electrabel 

zonderscheepvaart 

Haven Electrabel 
------ - -------------------------------.--- --

25 o 27 23 

!l2~!~I!~~Evi!~!!...__ _ ______________________ ______ ________________________ ______ _ 

Uit de resultaten blijkt dat voor fijn stof het aantal overschrijdingen van de 

24-uurgemiddelde waarde van 50 ~g/m3, de grenswaarde van 35 keer niet overschrijdt. Het 

aantal overschrijdingen bedraagt 23, zowel met als zonder scheepvaart. De daggemiddelde 

grenswaarde voor NOz wordt helemaal niet overschreden. 

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de uitkomsten van de CAR berekeningen slechts indicatief 

van aard zijn. Het model is in principe geschikt voor modelleren van wegverkeer. 

4.2.3 Kolengerelateerde (stof)bronnen 

In het KEMA rapport Verspreiding van ko/enstof, metingen en modelberekeningen van 

26 april 2000 is, gebruik makend van locatie specitieke metingen in combinatie met uitgebreid 

literatuur onderzoek (34 titels in de lijst), de emissie van fijn stot vanuit de kolenopslag van CG13 

in Nijmegen vastgesteld. Op basis van het aangehaalde rapport kan worden gesteld dat het 

ongeveer 580 kg stot op jaarbasis is. 

Deze bepaling ligt binnen de (zeer brede) range zoals die in april 2005 door Tauw (in opdracht 

van de gemeente Nijmegen) is vastgesteld. Uit die zeer indicatieve bepaling kwam naar voren 

dat, aile onzekerheden in aanmerking nemend, de fijnstofemissie van de kolenopslag kan 

varieren tussen 100 en 6_000 kg per jaar. 

Deze brede range komt voort uit het feit dat het mechanisme van stofverspreiding op een 

kolenopslag wordt bepaald door een aantal cumulatieve factoren. Elke van deze factoren wordt 

met een hoge bandbreedte in de literatuur aangehaald. Het betreft tactoren als: 

• Hoeveelheid stof 

• Verde ling van de deeltjesgrootte 

• Weersomstandigheden 

• Effectiviteit van emissiebeperkende maatregelen 

De lage fijnstofemissie van 100 kg correspondeert met de best case voor aile beschouwde 

factoren terwijl de hoge waarde van 6.000 kg stot per jaar voorkomt uit het tegelijkertijd optreden 

van de worst case voor aile beschouwde factoren. 
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In deze context lijkt de door de KEMA veronderstelde emissie van 580 kg per jaar een reele 

waarde. Opgemerkt wordt daarenboven dat er bij de 580 kg fijnstofemissie vanuit is gegaan dat 

de maatregelen die worden ingezet om verwaaiing tegen te gaan niet goed werken. 

Waarnemingen van medewerkers ter plaatse geven echter aan dat het aanbrengen van een 

celluloselaag, zoals dat bij de centrale sinds jaar en dag te doen gebruikelijk is, wei degelijk effect 

heeft. 

Uitgaande van de in het KEMA-rapport gerapporteerde bevindingen (en het gelijkstellen van de 

PM10 fractie aan 1 % van het verwaaiende kolenstof) is een immissie bijdrage van 0,01 JJg/m3 

vastgesteld op een afstand van ongeveer 150 meter van de bron. Vlak naast de bron wordt een 

extra fijnstofconcentratie van 0,3 JJg/m3 verwacht ten gevolge van de opslag en handling van 

kolen. Ten opzichte van de primaire bron is een dergelijke bron verwaarloosbaar. 

4.2.4 Overige diffuse bronnen 

8espreking van de bronnen 

De voornaamste overige diffuse stofbronnen op CG 13 zijn: 

• Stofopwerveling door transportbewegingen 

• Lossen in de hal 

• Bodemasopslag 

• Laden en lossen van stuifgevoelige goederen 

Deze stofbronnen worden hierna toegelicht, waarbij wordt ingegaan op de getroffen maatregelen 

en voorzieningen. 

Stofopwerveling door transportbewegingen 

Om stofverspreiding ten gevolge van verkeer te beperken worden de votgende maatregelen 

genomen: 

• Vrachtverkeer wordt uitsluitend op verhard terrein toegestaan 

• Er geldt op het gehele terrein een maximumsnelheid van 15 km/uur voor aile verkeer, 

waarmee stofhinder wordt verminderd 

• Regelmatig worden de verharde wegen, waar stofophoping zich kan voordoen, 

schoongehouden middels een veeg/zuigwagen 

• De afvoer van bodem- en vliegassen vind plaats in transportmiddelen welke deugdelijk zijn af 

te sluiten, zodat nauwetijks stof vrijkomt bij het transport 

Ontvangsthal 

De hal betreft een gesloten gebouw met deuren om de biomassa naar binnen en buiten te 

brengen. Er wordt op toe gezien dat de vrachtwagens langzaam hun vracht lossen. Hierdoor zal 
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de stotopwerveling beperkt zijn. Er zal als preventieve maatregel ook een vernevelingsinstallatie 

worden aangebracht om, als dat nodig is, het opgewervelde stot versnetd neer te laten slaan. 

Naar verwachting kunnen hierdoor ook geurklachten beter worden voorkomen. 

BademasapsJag 

Vanwege de behandeling die deze assen ondergaan, worden ze in principe nat aangevoerd op 

de opslag. Het kan voorkomen dat onder invloed van het weer er een droge aslaag ontstaa1. 

Vanwege de deeltjesverdeling in het stot (veel grove deeltjes en slechts weinig frjn stot) is de 

stuitgevoeligheid echter beperk1. 

Laden en lassen van stuifgevaeJige goederen 

Tijdens het transport ot het laden en lossen wordt stofvorming voorkomen door: 

• De storthoogte te beperken. Dit houdt in dat bijvoorbeeld het laden van het transportmiddel bij 

voorkeur plaatsvindt middels lossen in het transportmiddel en niet boven het transportmiddel 

• Installatie van een vernevelingsinstallatie om stot neer te laten slaan 

• Aanvoer per as in principe plaats te laten vinden in gesloten vrachtauto's 

• Te storten met gesloten deuren van het gebouw 

• Boven een bepaalde windkracht het laden en lossen te staken. Voor stromen met stofklasse 

S4 geldt dit bij een windsnelheid van 20 m/s (windkracht 81 stormachtige wind) 

Door bovengenoemde maatregelen zal worden voldaan aan de NeR. 

Bronsterktes 

Gezien de ervaring die elders is opgedaan wordt geconcludeerd dat onderzoek naar bronsterktes 

voor diffuse en niet gekanaliseerde bronnen op basis van literatuurgegevens niet leidt tot een 

goede, eenduidige en representatieve set bronsterktes. 

Toets en/of normering 

De NeR noch het BBT referentie document geeft gekwantificeerde toets- of richtwaardes aan 

voor de stot emissies die voortkomen uit dergelijke brannen. Zoals is aangegeven wordt in de 

bedrijtsvoering voldaan aan de Best Beschikbare Technieken voor het beperken van dergelijke 

emissies. Op basis hiervan is Electrabel van mening dat ook op grond van dit aspect het initiatiet 

vergunbaar is. 

4.2.5 Meten en registreren 

In bijlage 12 van deze aanvraag is in detail weer gegeven op welke wijze de emissies worden 

gemeten en geregistreerd. Bijlage 8 bevat een overzicht van de plaats van de emissiepunten. 
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4.3 Geur 
De geuremissie van de huidige schoorsteen is vanwege de hoogte van de bron op het maaiveld 

niet waarneembaar. Er zijn geen klachten geregistreerd. 

Naar de geuremissie van overslag van een mengsel van kolen en olijfresidu is in 2002 door TNO 

onderzoek uitgevoerd. Er blijkt een niet te verwaarlozen emissie op te kunnen treden_ Hierop 

heeft Electrabel in 2003 in samenwerking met de TU-Twente vervolgonderzoek uitgevoerd, wat 

heeft geleid tot een aantal maatregelen waardoor de geuremissie voldoende is gedaald. 

Rapportage van beide onderzoeken is toegevoegd als bijlage 14. 

In 1997 zijn door het bureau Blauw geurmetingen verricht bij de houtmaalinstallatie van de 

Centrale Gelderland. Hieruit blijkt dat de geurbelasting bij de dichtstbijzijnde woonbebouwing 

maximaal 0,5 geureenheid als 98-percentiel zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn toegevoegd 

als bijlage 14. 

In 2006 is door Royal Haskoning een aanvullend meetrapport over de emissie van geur opgesteld 

ten behoeve van de voorgenomen activiteiten en zijn aanvullende geurverspreidingsberekening 

gemaakt ten behoeve van inzicht in de geuremissie. 

Uit de verspreidingsberekeningen komt naar voren dat de geurcontour van 3 ge/m3 als 98-

percentiel niet waarneembaar is. De geurcontour van 1 ge/m3 als 98-percentiel is gelegen binnen 

de inrichtingsgrenzen. De geurcontour van 0,3 ge/m3 als 98-percentiel is gelegen buiten de 

inrichtingsgrenzen nabij de dichtstbijzijnde bebouwing. Derhalve kan worden geconcludeerd dat 

wordt voldaan aan het hinderniveau uit de BR G2 van de NeR Verwacht wordt dan ook dat als 

gevolg van de voorgenomen activiteiten geen geurhinder zal optreden in de woonomgeving. 

Indien tevens wordt getoetst aan de voorgenomen vergunningseis van 1 ge/m3 als 98-percentiel 

(en streefwaarde van 0,3 ge/m3 als 98-percentiel), dan blijkt dat bij de woonbebouwing wordt 

voldaan aan de voorgenomen vergunningseis van 1 ge/m3 als 98-percentiel. De concentratie bij 

de dichtstbijzijnde woonbebouwing is gelegen tussen 0,3 en 1 ge/m3 als 98-percentiel. 

Opgemerkt wordt dat de voorgenomen vergunningseis in relatie met het hinderniveau voor 

groenafval kan worden aangemerkt als een relatief strenge eis. 

Het rapport is toegevoegd als bijlage 14. 

De aanleg van een vernevelingsinstalfatie zorgt ervoor dat er tijdens de bedrijfsvoering 

mogelijkheden zijn om ook onvoorziene geurklachten beter te voorkomen. 

4.4 Geluid en trillingen 
Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. De complete 

rapportage is toegevoegd onder bijlage 18. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de 
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grenswaarden voor het equivalente geluidniveau uit de vigerende vergunning na het realiseren 

van de uitbreiding niet worden overschreden. 

4.4.1 Equivalente geluidsniveaus 

In tabel 4.7 zijn de berekende equivalente geluidniveaus op de vergunningspunten en vijf 

referentiepunten in de omgeving voor de huidige situatie samengevat. 

Tabel 4.11 Berekende equivalente geluidniveaus voor de toekomstige situatie 

nr. Beoordelingspunt Equivalente geluidniveaus [dB(A)) 

Oagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

~ ____ ~~t- ~nex_!~1~~~~i~.£I:!!I!_~ ________ _____ ~!(§.~2 ___________ ?!lJ?.0L _______ ~~?L _____ _ 
~ ______ ~eetpunt B ________________ ~~t~~L ________ ~!J~_) ________ 44(49) 

L ____ Re!ere!!!!.e.P..~!£ ______________________ ~(!?12 _____________ ~?J~2L _________ 39(1iL... _____ _ 

Q..!. ____ Winsel!!1gsew~~t 53 __________ ?? ______________________ ±~ __________ _ 
02 uiterwaarden 43 41 38 --------.- -.--------------------- ----- - -- --------------------------
g~ _____ ~1~~~~~~~~~9 __________________ _ ~ __________ ?~ _____________________ ±~ __________ _ 
Q:t _____ !~9.!_l_striewe~P.!i!an~~ ________________ ~____ 46 _____ ~ ______ _ 

o De waarden tussen haakjes zijn de grenswaarden uit de vigerende vergunning 

4.4.2 Afwijkende toekomstige bedrijfssituatie met incidentele extra aanvoer per as 

In tabel4.8 zijn de berekende geluidsniveaus voor de situatie met incidentele extra aanvoer per 

as gegeven. 
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Tabe14.12 8erekende equivalente geluidniveaus voor de toekomstige situatie met extra aanvoer per as 

nr. 8eoordelingspunt Equivalente geluidniveaus [d8(A)) 

dagperiode 

(07.00-19.00) 

avondperiode 

(19.00-23.00) 

nachtperiode 

(23.00-07.00) 

~ ____ ~~~!:..anne..x..!~~~~nti!P-.~~~~ ___ ___ _ _____ ~!t~_) __________ _ ?9(50L _____________ 4.~l4.?L __ _ 
2 Mee!p unt B ____ _____ :1..~(~______ 47(54) __ 4.'!(49L_n ___ _ 
~ __ _ Re!~~~ntiepunt F _____ . ____ :1..3(54) 42J~L _______ m ____ ~~t~L __ _ _ 
01 Wi~~elingseweg _________________ 51 ________ ~_________ 46"----_ _ _ 

02 uiterwaarden 43 41 38 ----------------- ------------- --------------
Q~ ____ yyl~~~Ji.ngseweg __________________ ~_~ _ __________ ~ __________ ________ :1..~ _____ _ 
~~_~t.!~~weg bij kanaal 46 46 __________ :1..~ _____ _ 
~ __ !5.r:.~~i~£t~ndust~~w~9!_~~_u_r:!~~~~9 _________ ±~ _____________ ~~ __________ ____ .:1..~ ____ _ 
o De waarden tussen haakjes zijn de grenswaarden uit de vigerende vergunning 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde voor het equivalente geluidniveau uit de 

vigerende vergunning na het realiseren van de uitbreiding en extra vervoer niet wordt 

overschreden. 

4.4.3 Maximale geluidsniveaus 

De maatgevende bronnen voor de optredende maximale geluidsniveaus zijn weergegeven in 

bijlage 3 van het akoestisch onderzoek_ Er is geen verschil tussen de optreden maximale 

geluidsniveaus in de huidige, toekomstige representatieve en toekomstige afwijkende 

bedrijfssituatie. In tabel4.9 zijn de berekende maximale geluidsniveaus voor de representatieve 

bedrijfssituatie voor de toekomstige situatie op de relevante hoogstbelaste beoordelingspunten 

samengevat. 
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Tabe14.13 8erekende maxima Ie geluidniveaus voor de toekomstige situatie 

nr. 8eoordelingspunt Maximale geluidniveaus [d8(A)) 

dagperiode avondperiode nachtperiode 

(07.00-19.00) (19.00-23.00) (23.00-07.00) 

___ ~~l:l!.':!.~ex re!erenti!P-~!..A _ _______ 58 (65) 58 (60) ____ ___ 5~§.?1 ___ _ 

~_~lpunt B ____________ ~l~L ___________ 66 (64L______ 66 (59) __ _ 

59_ (-'-6-2.4) _______ 5~J~~t ________________ .?_~1~~1 _______ _ 
_ 01 ___ W_in~~J~gseweL _____ _ _________ ~ ____________ 64 _____________ . __ ~ _______ _ _ 

0_2 ___ ~J!.~~~!I!..d_e;.:.:n'---__ __________ ~ _________ 56 ___ ___ . ___ 5~ _____ . __ 

Q~ ______ Y'!l~~~J~n_9.~~~E.:g ____________________________ .M... ___________ 6_4 __________ 6~ ____ _ 

04 _~s_l!ieweg bii ka!laa! ____ . ________ ~ _______________ .?~ ________ . ___ 4~ 
Q.? ______ ~IYJ~il!g_~n_~~!riew~9~~_e urtsew~______ 58 58 ___________ __ __ ~~ ______ _ 

MTG03 ~..'!~!l..Q~kstraa~~_~ __________________ ~~ECfl.________ 54 (6~L ________ §_~1~9L __ _ 
W!T28 JIY_~~i!l_!l...Q.eJ~~_u_~~~!.E.:!~~ ___________ 68 (70L ________ ~ (65) ___________ §..~J~9L _____ _ 
() De waarden tussen haakjes zijn de grenswaarden uit de vigerende vergunning 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarden uit de vigerende vergunning voor het 

maximale geluidniveau ter hoogte van twee vergunningspunten en een aantal woningen op het 

industrieterrein worden overschreden. Voor de woningen op het industrieterrein zijn op basis van 

de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening formeel geen grenswaarden te stellen. De 

vergunningspunten gelden niet als beschermingsobject op zich, maar worden gebruikt ten 

behoeve van de handhaving en extrapolatie naar te beschermen objecten. Ter hoogte van de 

woningen binnen de zone, maar buiten het industrieterrein, bedraagt het maximale geluidniveau 

ten hoogste 54 dB(A) in zowel de dag-, avond- als nachtperiode. 

Hiermee worden de maximale grenswaarden van respectievelijk 70, 65 en 60 dB(A) in de dag-, 

avond- en nachtperiode van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening niet 

overschreden. 
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4.5 Afvalwaler 

4.5.1 Waterstromen 

Op de centrale Gelderland komen vier soorten waterkwaliteiten voar, te weten: 

• Oppervlaktewater afl<omstig uit de Waal 

• Bronwater 

• Leidingwater 

• Hemelwater 

Er wordt geloosd op: 

• Oppervlaktewater 

• Riolering 

4.5.2 De vigerende Wvo-vergunning 

Deze lozingen zijn reeds vergund op grond van de Wyo. De veranderde bedrijfsvoering die met 

deze revisie van de vergunning wordt beoogd (in casu het extra meestoken van alternatieve 

brandstoffen) he eft geen negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ais er al sprake 

is van een effect zal de kwaliteit van het te lozen water beter worden. Dit is toe te schrijven aan 

het feit dat de in te zetten biobrandstoffen minder zwavel bevatten dan de kolen. Hierdoor zal de 

ROI minder verantreinigd waswater produceren waardoor de ABI lager wordt belast. 

4.5.3 Besparing 

In lijn met artikel 5 uit de concept beleidsregels van de provincie over afvalpreventie, grand- en 

hulpstoffenbesparing en vervoersmanagement zal Electrabel onderzoeken of er maatregelen zijn 

met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar die tot een verdere besparing van waterverbruik 

kunnen leiden. Electrabel streeft ernaar om binnen twee jaar na het van kracht worden van de 

aangevraagde revisievergunning duidelijkheid te hebben over de noodzaak tot het nemen van 

maatregelen. 

4.6 Energie 

4.6.1 Benchmarking 

Op 6 juli 1999 is het convenant "Benchmarking" ondertekend. In het geval een bedrijf tot het 

convenant toetreedt, belooft dit bedrijf wat betreft energie-efficiency tot de 10 % van de beste 

bedrijven ter wereld op dit gebied te behoren. Op 31 oktober 2000 is Electrabel met al haar 

centrales in Nederland toegetreden tot het convenant (zie bijlage 15). Om vast te stel/en of 

Electrabel daadwerkelijk tot deze beste 10 % behoort, wordt iedere 4 jaar door een 

onafhankelijke consultant een benchmark-onderzoek op kosten van het bedrijf uitgevoerd. 
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De verplichtingen in het convenant houden in dat, indien uit dit onderzoek blijkt dat het bedrijf niet 

tot de 10 % beste bedrijven van de wereld behoort, in een bepaalde periode aile economisch 

verantwoorde investeringen dienden te worden uitgevoerd teneinde weI tot deze beste 10 % te 

gaan behoren. Uiteindelijk dient het bedrijf uiterlijk in 2012 tot de 10 % beste bedrijven van de 

wereld te behoren. De maatregelen dienden te worden vastgelegd in een energie-efficiency plan, 

dat onderdeel uitmaakt van het milieuplan. 

Inmiddels is Electrabel deelnemer geworden van emissiehandel voor zowel CO2 als NO •. De 

deelname aan CO2 emissiehandel betekent dat de benchmark energie-efficiency een rol speelt in 

de allocatie van emissierechten voor CO2, ledere 4 jaar zal een update worden uitgevoerd van de 

benchmark exercitie. Deelname aan emissiehandel betekent ook dat de oorspronkelijke 

afspraken en verplichtingen ten aanzien van het opstellen en uitvoeren van een energie-efficiency 

plan zijn vervallen. Daarom wordt hier niet verder op ingegaan. 

4.6.2 Warmte 

Aan bedrijven die liggen aan de Waalbandijk wordt circa 600.000 GJ warmte per jaar in de vorm 

van stoom geleverd. 

4.6.3 Toegekende emissierechten en afspraken over emissiereductie 

De elektriciteitsbedrijven hebben zich verplicht tot een COrreductiedoelstelling door 

ondertekening van het "Kolenconvenant en COrreductie" (verder Kolenconvenant) in 2002. Door 

het convenant hebben de productiebedrijven zich verplicht tot een COremissiereductie in de 

periode 2008-2012, dat merendeels gerealiseerd wordt door de inzet van biomass a in 

kolencentrales. De hiermee beoogde reductie van 3,2 Mton per jaar, is te bereiken door 503 MWe 

opgesteld bio-energie vermogen. De emissiereductie van 3,2 Mton per jaar is, navenant aan het 

opgestelde elektrisch vermogen, verdeeld over de productiebedrijven. Dit heeft tot een 

resultaatverplichting voor CG13 geleidt van 466 kton COrreductie. 

Door op CG13 het aandeel biomassa te verhogen tot 8 PJ wordt het aandeel biomassa verhoogd 

tot ongeveer 19 %. Deze nieuwe situatie komt overeen met een elektrisch vermogen van 

113 MW. Jaarlijks wordt op deze wijze ± 844.000 MWh duurzame elektriciteit geproduceerd. 

Uitgaande van een gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3300 kWh per huishouden per jaar, kan 

CG 13 aan ongeveer 256.000 huishoudens duurzame elektriciteit leveren. 

Door het gebruik van biomassa voor de opwekking van duurzame elektriciteit wordt het gebruik 

van fossiele brandstoffen vermeden. Met het voornemen wordt het gebruik van 320.000 ton 

steenkool vermeden. De hoeveelheid lang-cyclische CO2 die daarmee vermeden wordt bedraagt 

760.000 ton/jaar. Opgemerkt wordt dat dit beduidend meer is dan waartoe het kolenconvenant 

aanleiding geeft. Deze voorgenomen extra inspanning komt voort uit de doelstelling van 

Vergunningaanvraag 73178 



Kenmerk R006-4393957LBE-sec-V04-NL 

..... _ ......... _ .............. _-,- -----------------------------------------

Electrabel zo snel mogelijk te komen tot een zo groot mogelijk aandeel CO2-neutrale productie 

van elektriciteit. 

Op een aantal vlakken heeft de voorgenomen activiteit ook indirecte positieve energie-effecten. 

Het verminderde gebruik van kalksteen heeft als gevolg dat het energieverbruik, benodigd voor 

de winning en aanvoer van kalksteen, bespaard wordt. Verder ontstaan met het voornemen 

minder reststoffen en wordt het energieverbruik dat met de afvoer en verwerking daarvan 

gemoeid is, vermeden. 

4.7 Externe veiligheid 
In verband met externe veiligheid zijn de volgende onderdelen aan de vergunningaanvraag 

toegevoegd: 

• een Kennisgeving BRZO met PBZO document 

• een Kwantitatieve risicoanalyse 

• een Milieurisicoanalyse 

• een Veiligheidsbeheersysteem 

• Scenario's van belang voor brandweer en rampenbestrijding 

Ook is een intern noodplan opgemaakt. 

4.8 Afvalstoffen 

4.8.1 Bedrijfsafvalstoffen 

bijlage 16 

bijlage 22 

bijlage 23 

bijlage 24 

bijlage 25 

Bedrijfsafvalstoffen worden zoveel mogelijk gescheiden ingezameld zie onderstaande tabel. Het 

afval wordt afgevoerd door een erkende inzamelaar. In ieder geval wordt gescheiden: ferro- en 

non-ferro afval (schroot), bouw- en sloopafval, papier, gevaarlijke afvalstoffen en 'overig' 

bedrijfsafval. Ter indicatie is in onderstaande tabel een overzicht gegeven van ingezamelde en 

afgevoerde hoeveelheden bedrijfsafvalstromen. Voor de volledigheid wordt vermeld dat de 

hoeveelheden kunnen jaarlijks varieren. In het bestaande proces van houtmalen worden ijzer en 

andere delen welke niet in het hout behoren te zitten, afgescheiden. Deze componenten worden 

door de houtleverancier teruggenomen. 

Voor de reststoffen die vrijkomen in het verbrandingsproces wordt verwezen naar paragraaf 3.5. 
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Tabel 4.14 Overzicht afvalstromen met indicatieve hoeveelheden per jaar 

Afvalstof Hoeveelheid 

Afgewerkle olie 50.000 liter --.-------------------------------------------------------------------------------
Asbesl Ikeramische wol _________________ ~~.£l~ _______________ .. ______ . 
~_':~~~:~ ________ • _____ • __ . _______ • __ • ___ •• __ • _____ • __ 135 k9 _________ . ______________________ . 
Bedrijfs~~ ____ . ________________ _ 50 ton 

~!j!Vuil~:~~~~ _____________________ _ 26 Ion 

~~!~o afval __________ ________________________ ~8.00~~.9 _____________________ • ________ . 

Gason_t~~~ing:'~~~pen ______________________ ~OO stuk~ ______________________ _ 

GFT 4 ton ---------------------------------------------------
Glas 240 liter -------_._---------------------- ----- ----. 
Lijmen I harsen I_~itte_n __ 

Loodaccu's 

_ ____ ~ kg ________ _ 

77 kg 

Non ferro afval 165 kg -------------------------------------------------------,--,--------------,_._------_._------------
~lieh~ude~~~_~~~ _____ _______ ______________ ~~~_~il ________________ . ____ . _______ . 

Steen I belon I asfalt 27 ton 

Uit nader onderzoek (op basis van bovenstaand overzicht) blijkt dat met name de grotere partijen 

afval worden veroorzaakt door het renoveren en verwijderen van installaties en gebouwen. Deze 

stromen hebben geen directe relatie met het bedrijfsmatige proces. Het drijfvuillvisafval, een 

andere relatief grote stroom, is het gevolg van het "frlteren" van het koelwater dat uit de Waal 

onttrokken wordt. De Centrale Gelderland heett geen invloed op de samenstelling van het in te 

nemen water. Er resteert derhalve de relatief omvangrijke stroom bedrijfsafval. In het tot stand 

komen van het milieuplan is vooralsnog geen specifieke hoge prioriteit gegeven aan het 

bedrijfsafval. Andere milieuthema's zijn in de komende planperiode van grater belang. 

Overeenkomstig het milieuzorgsysteem (verbetercyclus) zal de Centrale Gelderland ernaar 

streven om de productie van afval te minimaliseren. 

4.8.2 Gevaarlijke afvalsloffen 

Naar aanleiding van het milieuplan is gepland om uiterlijk 2006 een preventieonderzoek naar de 

afvalstromen "gemengd bedrijfsafval" en "gevaarlijke afvalstoffen" uit te voeren. 

4.8.3 Besparing 

In lijn met artikel 4 uit de conceptbeleidsregels van de provincie over afvalpreventie, grond- en 

hulpstoffenbesparing en vervoersmanagement zal Electrabel onderzoeken of er maatregelen zijn 

met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar die tot een verdere vermindering van de 

hoeveelheden af te voeren bedrijfsafvalstoffen kunnen leiden. Electrabel streett ernaar om binnen 
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twee jaar na het van kracht worden van de aangevraagde revisievergunning duidelijkheid te 

hebben over de noodzaak tot het nemen van maatregelen. 

4.9 Verkeer 

4.9.1 Routekeuze 

Met keuze van de aan- en afvoerroutes wordt een belangrijk deel van de hinder die uit het 

transport over de weg voortvloeit bepaald. In het verleden zijn er door de gemeente Nijmegen, en 

door de centrale, al vergaande maatregelen getroffen. Deze hebben bestaan uit het afsluiten van 

gevoelige weggedeeltes en het aanleggen van extra wegvakken op het terrein van de centrale 

om het verkeer mogelijk te maken via een minder bebouwd wegvak te rijden. Binnen de 

bestaande situatie is hier weinig tot geen ruimte voor extra verbeteringen. Ais het wegennet als 

gevolg van de komst van de Stadsbrug moet worden aangepast, is het mogelijk dat er op dit vlak 

een nieuwe situatie zal ontstaan. 

4.9.2 Type vrachtwagen 

Een Wm-vergunning is niet bij uitstek het instrument om knelpunten langs een openbaar wegvak 

op te lossen. De bijdrage van Electrabel op de Energieweg is slechts 1,8 %. Het met ongeveer de 

he 1ft verder beperken van dit aandeel heeft minder effect op de kwaliteit van de buitenlucht langs 

deze weg dan het insta"eren van roetfilters op het vrachtwagenpark dat de centrale bediend. Een 

roetfilter op een bestaande vrachtwagen beperkt de uitstoot van fijn stof namelijk met 90 %. Een 

dergelijke maatregel staat inhoudelijk weliswaar los van het initiatief maar kan er door Electrabel 

wei aan worden gekoppeld. Het lijkt een goede manier om bij te dragen aan dit, lokaal als zeer 

nijpend ervaren, knelpunt. 

4.9.3 Vervoersmanagement 

In lijn met artikel 3 uit de concept beleidsregels van de provincie over afvalpreventie, grond- en 

hulpstoffenbesparing en vervoersmanagement zal Electrabel een mobiliteitsplan opste"en zo veer 

mogelijk aansluitend bij het Milieuplan 2006 - 2009. Electrabel streeft ernaar om binnen twee jaar 

na het van kracht worden van de aangevraagde revisievergunning duidelijkheid te hebben over 

de noodzaak tot het nemen van maatregelen. 

4.10 Aspecten met betrekking tot de verwerking van biomassa 
In bijlage 6 van het MER zijn productbladen opgenomen van de verschillende soorten biomassa 

met bijbehorende Euralcodes, die verwerkt gaan worden. Bijlage 19 bevat de 

acceptatieprocedure zoals die nu operationeel is. Inzake het besluit financiele zekerheidstelling is 

een gevalideerd financieel jaarverslag toegevoegd als onderdeel van bijlage 7. 
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4.11 Best Beschikbare Techniek (BBT) 
In het kader van ISO 14001 heeft Electrabel haar huidige bedrijtsvoering getoetst aan de in 

paragraaf 2.10.1 aangehaalde referentie documenten (BREF's). 

Uit de toetsing blijkt dat op verreweg de meeste aspecten van de bedrijfsvoering er op de 

Centrale Gelderland nu al sprake is van het toe pass en van de Best Beschikbare Techniek ter 

bescherming van het milieu. Resterende punten zullen tijdig voldoen. De uitgevoerde toetsing is 

opgenomen in bijlage 4. In aanvulling op de BREF's die in bijlage 4 aan de orde zijn gekomen is 

het wellicht ook relevant de BREF voor Waste Incineration (WI) te beschouwen omdat niet aile in 

te zetten biomassa voldoet aan de definitie van "schone biomassa". Bij een bestaande centrale 

als CG13 zijn de emissiebeperkende maatregelen met name afgestemd op de hoofdbrandstof. 

Het voldoen aan de BREF WI wordt op CG13 bewerkstelligd door de concentraties in de 

brandstof te beperken. 

Een punt waar in bijlage 4 geen aandacht aan wordt geschonken maar waar Electrabel wei 

aandacht aan zal besteden is de mogelijkheden om de visinzuiging bij het innemen van koelwater 

te verlagen. Binnen een jaar na vergunningverlening zal Electrabel hier onderzoek naar doen en 

indien blijkt dat er goede maatregelen genamen kunnen worden, zal Electrabel deze binnen een 

jaar na het onderzaek implementeren. 

In het MER is oak ingegaan op BBT in relatie tot de at te geven revisievergunning. In paragraaf 

4.1.12 van het MER wordt de huidige situatie getoetst aan de beschrijvingen van de Best 

Beschikbare Technieken. Omdat BBT vaak wordt uitgedrukt in een range is een aanvullende 

BBT-toets uitgevoerd om nog niet genomen maatregelen aanvullend te beoordelen, met name op 

basis van de methadieken die zijn beschreven in het BREF over Economics and Cross Media 

Effects. 

In sectie 4 van bijlage 10 van het MER is uitgebreid ingegaan op de huidige situatie van de 

GAVO. De mogelijke maatregelen die kunnen worden getroffen om de emissies verder te 

verlagen zijn daar onderzocht. De kosteneffectieve maatregelen gericht op verdere 

emissiereductie van HF tot 1 mg/Nm3 zijn: 
• toepassing van lekkageminimalisatie van de bestaande GAVO 
• toepassing van kalkinjectie voor de GAVO 

Praktijkproeven dienen uit te wijzen of reductie tot een grenswaardeniveau van 1 mg/Nm3 

technisch haalbaar is. 

Een aandachtspunt bij kalkinjectie is het risico van vervuiling van de GA VO en/of toename van 

stofemissie. De technische risico's van deze maatregel zijn (nog) niet te overzien op basis van full 

scale bedrijt. Aandachtspunten zijn: eventuele vervuiling van de GAVO zeit en/ot toename van de 

stofemissie. Electrabel heeft een proef in voorbereiding om ervaring op te doen met deze 
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maalregel. Aanbevolen word! om de resultalen van deze proef Ie evalueren en de lechnische 

risico's nader Ie kwanlificeren, voordal beslolen word! tot definilieve inbouw van deze lechniek op 

full -scale. Als de proeflproeven succesvol vert open dan kunnen ook de economische 

onzekerheden beter in beeld gebrachl worden. 

tn bijlage 17 van deze aanvraag wordl in een separate notilie aangegeven hoe de centrale om 

gaat mel he! nemen van maalregelen die de centrale blijvend op het niveau van de Best 

Beschikbare T echnieken houdl. 
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~~~ . ~~ _ p-rovincie 
~ ~1~, " GELDERLAND 

AANVRAAGFORMULIER 

VERGUNNING WET MILIEUBEHEER 

Provincie Gelderland 
Aanvraagformulier vergunning Wet milieubeheer 
versie: juli 2005 

1 



_p-rovinc;e 

1 ALGEMENE INFORMATIE 

1.1 Aigemene informatie aanvrager 

Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 

Postbus 
Postcode 
Plaats 

Contactpersoon 

T e!efoon n ummer 
Faxnummer 
E-mailadres 

Electrabel Ned_erland N.v. 
Dr. Stolteweg 92 
8025 AZ 
Zwolle 

Postbus 100'87 
8000 GB 
Zwolle 

ing. H. Jansen 

(088) 769 26 41 
(088) 769 29 82 
herman.jansen@electrabel.nl 

1.2 Algemene informatie van de innchting 

Naam van de inrichting 
Ad res 
Postcode 
Plaats 

Postbus 
Postcode 
Plaats 
Naam van de drijver van 
de inrichting 

Telefoonnummer 
Faxnummer 
E-mail 
registratienummer Kamer 
van Koophandel 

Provincie Gelderland 

Centrale Gelderland 
Weurtseweg 460 
6541 BE 
Nijmegen 

Postbus 38 
6500AA 
Nijmegen 
Electrabel 

(088) 769 34 00 
(088) 769 34 90 
herman.jansen@electrabeLnl 
05043978 

Aanvraagformulier vergunning Wet milieubeheer 
versie: juli 2005 

GELDERLAND 

2 



- P- rovi ncie 
GELDERLAND 

ONDERTEKENING 

ONDERTEKENING 

Ondergetekende, die bevoegd is namens de aanvrager te handelen, verklaarl deze aanvraag en de daar
bijbehorende bijlage(n) nummers 1 tim 25 naar waarheid Ie hebben opgesteld. 

Naam 
Functie : 
Datum : 
Plaats 
Ha ndleken ing 

G). Boon 

De bevoegdheid om namens de aanvrager te tekenen moet blijken uil een uittreksel uit het 
handelsregister of uit eer; afzonderlijke machtiging. 

Provincie Gelderland 
Aanvraagformulier vergunning Wet milieubeheer 
versie: juli 2005 

3 
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Dossiernummer: 05043978 Blad 00001 

MER VAN KOOPHANDEL' 
REGIO ZWOLLE 

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel 
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel v~~r 
de Regio Zwolle 

Rechtspersoon: 
Rechtsvorm 
Naam 
Statutaire zetel 
Akte van oprichting 
~kte laatste statuten-
wijziging 

Maatschappelijk kapitaal 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Correspondentieadres 
Telefoonnwruner 
Faxnwruner 
Domeinnaam 
E-mailadres 
Datum vestiging 
Bedrijfsomschrijving 

Uitgegeven schuldbrieven 
~erkzame personen 

Enig aandeelhouder: 

:Naamloze vennootschap ........................ . 
:Electrabel Nederland N.V ........ . .... ... ..... . 
:Zwolle ....................................... . 
:04-04-1986 ................................... . 

:31-12-2004 ................................... . 
: EUR 544. 800 . 000 , 00 ........................... . 
:EUR 181.600.000,00 ........................... . 
:EUR 181.600.000,00 ........................... . 

: Electrabel Nederland N. V . . ................... . 
:Dokter Stolteweg 92, 8025AZ Zwolle ........... . 
:Postbus 10087, 8000GB Zwolle ...... . .......... . 
: 038-4272900 .......... .. ......... .. ... .. ...... . 
: 038-4272906 ..... .... ............ ..... ....... . . 
: www.electrabel.nl ............................ . 
:electrabel@electrabel.nl ........... . .... ..... . 
:04-04-1986 ........ ........ ... ....... ......... . 
:Het produceren van elektrische energie en al .. 
hetgeen daarmee verband houdt of daaraan ..... . 
bevorderlijk kan zijn. Electrotechnisch instal-
latiebedrij f. . ............................... . 

:Raadpleeg het handelsregisterdossier ......... . 
: 883 .......................................... . 

Naam :Electrabel Nederland Beheermaatschappij B.V. 
Adres :Dokter Stolteweg 92, 8025AZ Zwolle ........... . 
Inschrijving handelsregister 

onder dossiernummer :05076887 ..................................... . 
Enig aandeelhouder sedert :31-12-2004 ................................... . 

Bestuurder (s) : 

Naam 
Adres 

06-06-2006 

:Electrabel Nederland Beheermaatschappij B.V. 
:Dokter Stolteweg 92, 8025AZ Zwolle ........... . 

Blad 00002 voIgt. 
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~:MER VAN KOOPHANDEL"P 
' . £610 ZWOLLE 

Dossiernummer: 05043978 Blad 00002 

Inschrijving handelsregister 
onder dossiernummer : 05076887 ........... .. . .. ... . .... ... ..... . .. . . . 

Infunctietreding :01-01-2005 .. . . ..... .. .. . .. . . ... . ...... .. .. . . . . 
Ti tel: Directeur ................ . . . . . ... . . ..... . . ... . 
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd . .. .... ... . .... . . . . . 

Gevolrnachtigde(n) : 

Naarn 
Geboortedat~~ en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Aanvang (huidige) volmacht 

Naarn 
Geboortedaturn en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Aanv ang (huidige) v o lmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Aanvang (huidige) volmacht 

06-06-2006 

:Vos, Annette ... . ......... .. ........... . . .. ... . 
:11 - 06-1962, Kampen .......... . .... .. . . .... . .. .. 
:Esdoornhof 167, 8266GB Kampen ......... ... .. . . . 
:04-07-2000 . . . . .. ... .. . . .. . ........ .. ... . . . ... . 
:Logistiek Assistent ....... ... ... . .. . ..... . .. . . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van inkoopop-
drachten tot BUR. 2 . 500,00 per opdracht ...... . 

: 14 - 09-2001 ........... . . .. . ....... .. .. . . . . . ... . 

:Pannekoek, Johannes Theodorus .............. .. . 
:30-08-1957, 's-Gravenhage .......... . .... .... . . 
:Pijlkruid 16, 7909HK Hoogeveen ..... .. ....... . . 
: 04-07-2000 ............. . .. . ... . . .. .......... . . 
: Hoofd Logistiek ...... . ... . .. . ................ . 
: Bevoegdheid tot het ondertekenen van opdrachten 
tot EUR 125.000,00 per opdracht ........ . ... . . . 

: 01-03-2002 . .. .... . ...... .. ...... . ............ . 

: Doornbos, Frans Barthold ........... . ..... .. . . . 
: 13-01-1956, Apeldoorn .................... .. .. . 
:Hazenhoeve 76, 6721LB Bennekom ... .. . ... . . .. .. . 
:04-07-2000 ... . . ... .... . ........ ... . . . .. .... .. . 
: Senior inkoper ........ ... . . . . . .... . ... . ...... . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van inkoopop-
drachten tot EUR. 12.500,00 per opdracht ..... . 

:14-09-2001 ........ . . ... ... .... . ... .. ..... . .. . . 

: Wieringa, Willem Jan Hendrik .... . .. . .. . ..... . . 
:23-09-1975, Noordoostpolder ..... ........ ..... . 
:Meidoornlaan 13, 8024AW Zwolle . ............ . . . 
: 04-07-2000 .... . .. .. .. . .... .... .. .. . . .... ... .. . 
: Senior inkoper . ............. . . . ........ . ..... . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van inkoop- .. 
opdrachten tot EUR 12.500,00 per opdracht .... . 

:01-07-2004 ... .. .. .. .... . . . .. . .. . .... . . . . .. .. . . 

Blad 00003 voIgt. 



Dossiernummer: 05043978 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Aanvang (huidige) volmacht 

aam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 
Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 

evoegdheid 

Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 

06-06-2006 

Blad 00003 

KAMER VAN KOOPHANDEL-' 
EGIO ZWOLLE 

:Noordhoff, Jacob Rinze ........... ....... .. ... . 
: 19-08 -1971, Smallingerland ........... ........ . 
:Tuindorpweg 65, 9753JC Haren Gn ..... ......... . 
: 01-12 -2000 .............. . . .......... . ........ . 
: Senior inkoper ............................... . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van inkoop- .. 
opdrachten tot EUR 12.500,00 per opdracht .... . 

:27-03-2003 ................................... . 

:Hautvast, Lucas Lambert August Wilhelmus ..... . 
:04-08-1967, Tukuyu, Tanzania ................. . 
:Kloosterbrink 26, 8034PV Zwolle .............. . 
: 01- 02 -2001 ................................... . 
: Commerciel directeur .......... .. .. ... .. . ... .. . 
:Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier ....... . 
: 01-01-2005 . .. .. ............. .... ............. . 

:Dijkstra, Sijtze ............................. . 
:26-03-1954, Leeuwarden ....................... . 
:Skoalikkers 27, 9284TT Augustinusga .......... . 
: 01-06-2002 ................................... . 
: Senior inkoper .............. ... .............. . 
:Procuratie tot maximaal EUR. 12.500,- per order 

:Leafiez, Johannes Petrus .... ...... ............ . 
: 10-11-1966, Goirle ........................... . 
:Munterkamp 11, 8014DL Zwolle ...... .... .. ..... . 
:01-03-2002 ....... . ... . ... . . ............ . ..... . 
: Inkoper ...................................... . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van inkoop .. . 
opdrachten tot EUR 5.000,00 per opdracht ..... . 

: 01-01-2005 ................................... . 

: Hemmes, EI t j 0 Robert ......................... . 
:21-06-1979, Elburg ............... ..... . ... ... . 
:Mergelland 34, 7325ZX Apeldoorn . ... . ... ...... . 
: 01- 03 -2002 ..... .... .................... ...... . 
: Inkoper ..................... ... ............ .. . 
:Procuratie tot maximaal EUR. 2.500,00 per order 

:Zinkhann, Rita ... ..... ... . ....... . . ........ .. . 
:02-11-1964, Groningen ...... .... .............. . 
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Dossiernummer: 05043978 

Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 
Aanvang (huidige) volmacht 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 

06-06-2006 

RAMER VAN KOOPHANDEL' 
wR.~GIO ZWOLLE 

Blad 00004 

:Buxus 13, 7742SC Coevorden ................... . 
:18-03-2002 ........... ........ . ... . ........... . 
: Inkoper .... . ... . ............................. . 
:Procuratie tot maximaal EUR 5.000,00 per order 

: Eysink, Theo Wolter ............ ........ ...... . 
: 02 - 07 -19 6 6 I Rheden ................ . .......... . 
:Soestdijkseweg Noord 395, 3723HD Bilthoven ... . 
:17-06-2004 ................................... . 
:Financieel directeur ..................... .. .. . 
:Voor inhoud volmacht raadpleeg dossier ....... . 
:01-01-2005 ................... ... . ....... ..... . 

:Brink, Alie Henrique Louise ........... . ... . .. . 
: 14 - 04 -1969, IJsselmuiden ..................... . 
: Zeegravensingel 65, 8271K . .J IJsseImuiden ...... . 
: 02-07-2004 ..... . ........ ... ........... .... ... . 
:Secretaresse/accountmanager ....... ........... . 
:Volmacht tot het doen van opgaven aan het Han-
delsregister voor EIectrabel Nederland N.V. en 
het fungeren als accountmanager ter zake van .. 
het identificeren van bij het Handelsregister . 
in te schrijven functionarissen bij Electrabel 
Nederland N.V. en in de bijlage genoemde ..... . 
dochtermaatschappijen ........................ . 

:van der Woude, Ronald Christiaan Marcel ...... . 
: 09- 02 -1977, Ommen ...... . ............. . ....... . 
:van RaesfeItallee 30 a, 7773AB Hardenberg .... . 
: 01-07-2004 ............................ . ...... . 
: Inkoper ...................................... . 
:Procuratie tot maximaal 2.500,00 per order ... . 

: Harmsen, Danny Peter ........ .. .. . . ........... . 
: 03-07-1970, De Bilt ......................... .. 
:Dr. J.J.F. Steijlingweg 30, 3738DB Maartensdijk 
: 07- 02 -2005 ..................... .............. . 
: Inkoper ...................................... . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van inkoop- .. 
opdrachten tot EUR 5.000,00 per opdracht ..... . 

:Willems, Peter ............................... . 
: 02-09-1957, Nijmegen ........ ............... .. . 
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Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
~nfunctietreding 
. 'itel 

Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

06-06-2006 

;AMER VAN KOOPHANDEL' 
',EGIO ZWOLLE 

Blad 00005 

:Waemelslant 158, 6931HR Westervoort .......... . 
: 04 - 01-2005 ................................... . 
: Inkoper ...................................... . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van inkoop- .. 
opdrachten tot EUR 5.000,00 per opdracht ..... . 

:Boon, Gerrit Jan ............................. . 
:14-02-1957, Etterbeek, Belgie ................ . 
:Stegemanserf 8, 7722AN Dalfsen ............... . 
:01-07-2005 ...... : ........ . ................... . 
:Directeur Techniek ........................... . 
:Alleen en zelfstandig bevoegd tot het aangaan . 
van overeenkomsten tot een waarde of belang van 
EUR 1 mio per overeenkomst ................... . 
Bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot 
een waarde of belang van meer dan EUR 1 mio ... 
doch maximaal EUR 2,5 mio per overeenkomst, bij 
afwezigheid van de statutaire directie, mits .. 
gezamenlijk met een der overige leden van het . 
directieteam ................................. . 

: Kollmer, Wilhelmus Josefus ................... . 
:02-06-1962, Goor .. . .......................... . 
:Sterrebosweg 6, 7722KG Dalfsen ............... . 
: 01-08-2005 ................................... . 
: Directeur HRM ............................... . . 
:Bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot 
een waarde of belang van maximaal EUR 2,5 mio . 
per overeenkomst, bij afwezigheid van de be- .. 
stuurder van Electrabel Nederland Beheermaat- . 
schappij B.V., mits gezamenlijk met de ....... . 
Commercieel Directeur van Electrabel Nederland 
Beheermaatschappij B.V. of de Technisch Direc
teur van Electrabel Nederland Beheermaatschap
pij B.V. of de Financieel Directeur van Elec- . 
trabel Nederland Beheermaatschappij B.V ... , ... 

: Kempen, Bartholomeus Wilhelmus Willibrordus .. . 
:21-11-1971, Geleen ........................... . 
:Zoggelsestraat 112, 5384VE Heesch ............ . 
: 15-10-2005 ................................... . 
: Manager Regio Zuid ......................... . . . 
:Bevoegdheid tot het ondertekenen van opdrachten 

Blad 00006 voIgt. 



Dossiernummer: 05043978 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Adres 
Infunctietreding 
Titel 
Bevoegdheid 

KAMER VAN KOOPHANDEL' 
EGIO ZWOLLE 

Blad 00006 

tot EUR 12.500,00 per opdracht .. ..... . ..... .. . 

:van Beek, Marinus Cornelis ............. . ..... . 
:31-03-1972, Waalwijk ..... . ............ . ...... . 
:Greppelmos 17, 8043KX Zwolle .............. . .. . 
: 15-10-2005 ............. . ....... . ...... . ...... . 
:Manager Regio Noord .......................... . 
:Bevoegd tot het ondertekenen van opdrachten .. . 
tot EUR 12.500,00 per opdracht ............... . 

:van Olst, Suzan Angelique ........ . ........ .. . . 
:06-07-1972, Zwolle ........................ . .. . 
:Veerstraat 28, 8181VS Heerde ................. . 
:14-09-2005 ... . ............................... . 
:Secretaresse/accountmanager ......... . ........ . 
:Volmacht tot het doen van opgaven aan het Han-
delsregister voor Electrabel Nederland N.V. en 
het fungeren als accountmanager ter zake van .. 
het identificeren van bij het Handelsregister . 
in te schrijven functionarissen bij Electrabel 
Nederland N.V. en in de bijlage genoemde ..... . 
dochtermaatschappijen ........................ . 

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot nevenvestigingen 
beperkte bevoegdheid hebbeni deze worden alsdan vermeld op het uittreksel 
van de betreffende nevenvestiging(en) . 

Nevenvestiging(en) : 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en) 
Adres 
Handelsna(a)m(en} 
Adres 

06-06-2006 

: Centrale Harculo ............................. . 
:IJsselcentraleweg 6, 8015PA Zwolle ........... . 
: Centrale Bergum .............................. . 
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Samenvatting 

Inleldlng 

Ais een reactie op de huldige problemaliek omlrenl klimaalsverandering en energievoorziening, 

heelt de EU zich als doel gesleld om 12% van de energieconsumplie mel duurzame 

energiebronnen op Ie wekken mel ingang van 2010. Momenleel wordl gewerkl aan een nieuwe 

EU·stralegie voor duurzaam energiebeleid voor de periode 101 2020. Voortvloeiend uil de 

vlgerende doelslellingen hebben de Nederlandse eleklrldleilsproduCliebedrljven mel de ovemeld 

een convenant (hel Kolenconvenant) afgesloten waarin is afgesproken dat mel belrekking tot 

Eleclrabel n.v. op de Cenlrale Gelderland in 2010 zoveel biomass a zal worden meegeslookl dat 

jaarlijks 466.000 ton aan COremissle uil fossiele brandstof wordl vermeden. Dil komi ongeveer 

overeen mel een opgesleld eleklrisch vermogen van 73,8 MWe. 

Electrabel Nederland n.v. heelt mede daarom hel voomemen am in de kolengeslookte eenheid 

13 van de Centrale Gelderland Ie Nljmegen (verder. CG 13) jaarlijks 8 P J biomassa Ie gaan 

meesloken. Als deze doelslelling wordt gehaald wordt daarmee 760.000 lon/jaar aan Car 
emissie uil lossiele brandslol vermeden. 

Binnen de bestaande milieuvergunning Is het toegestaan om larwegries (60.000 ton/jaar) en 

houtspaanders (60.000 ton/jaar) bij te stoken (circa 2 PJ). Tarwegries wordt gemengd met kolen 

verstookt. De houtspaanders worden In aparle Installaties eerst verpoederd. Vervolgens worden 

deze mel kolen verbrand. 

am de voorgenomen 8 PJ per jaar te kunnen bewerlkslelligen, is het noodzakelijk dat de 

hoeveelheld te verstoken blomassa wordt uitgebreid tot een totaal van (in eerste instantie) 14 

soorten biomassa. am het voomemen gestalte Ie doen geven, zullen nieuwe voorzienlngen 

moe ten worden gebouwd op het terrein van CG13. Het gaat hlerbij am een nieuwe opslaghal, 

enkele silo's, maalinstallaties en kleine olietanks. In de nieuwe siluatie zullen deze voorzieningen 

integraal onderdeel uilmaken van de bedrljfsvoerlng van de bestaande cenlrale. 

Achtergronden van het Inltlatle! en doel van het voornemen 

De voorgenomen acllvlteit is geheel in IIjn met hel beleid van de Nederlandse centrale ovemeid 

am binnen milieuhygilinische randvoorwaarden door middel van energieterugwinning met een 

hoog rendement biJ te dragen aan (primaire) energiebesparlng, hoogwaardige verwerlking van 

afvalstoffen en reductie van COremlssies. 

Omdat een deel van de mee te sloken stromen vallen onder de afvalstoffenwetgeving dient ook 

de doelmatigheid van het Inillalief zich Ie kunnen melen met helgeen hierover in het Landelijke 

Afvalbeheersplan (LAP) staal beschreven. 
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Er wordt in het LAP een onderscheid gemaakl tussen verbranden van afvalsloffen als vorm van 

nuttige toepassing, en verbranden van afvalstoffen als vorm van verwijderen. Er is sprake van 

nuttige toepassing als het verbranden voomameliJk tot doel heelt de afvalstoffen te gebruiken 

voer energieopwekking. De afvalstoffen vervullen dan namelijk een nultige funelie doordat zij een 

primaire energlebron vervangen . Het meestoken van afvalsloffen in een kolencentrale als de 

CG13 wordt demalve als een nuttige toe passing aangemerkt'. 

De provinclale energienota 2004 - 2007 beschrijrt de Gelderse bijdrage aan de energie- en 

klimaatdoelstel lingen. Onderdeel hiervan is het gebruik van biomassa in de energieproductie 

binnen de provincie. Deze nota acht de meestookontwikkelingen bij E/eclrabel van grool be/ang 

voor de energie·efficiente en energiewinning uil biomassa in Gelderland omdal hel gaal am 

kapitaallntensieve installaties met een lange levensduur. 

Beslultvorming 

Het initiatie! is m.e.r.·plichtig vanwege de aard en de omvang van de mee te stoken 

brandstofstromen. In het Milleueffectrapport (MER) wordt onderzoek gedaan naar de 

verschillende altematieven voor het initialief en mogelijke varianten daarbinnen. Het onderzoek 

stell het Bevoegd Gezag en andere belanghebbenden in staat de milieubelangen mee te wegen 

bij het te nemen besluit over de af te geven revisievergunnlng2 in het Kader van de Wet 

milieubeheer waartoe Eleclrabel een aanvraag zal indienen. 

In 2000 heelt Electrabel al eerder een vergunningaanvraag ingediend voor een vergelijkbaar 

inillatief. Deze vergunning is weliswaar verleend door het bevoegd gezag maar vervolgens 

vemletigd door de Raad van Slate. Vanwege de vooralsnog praktlsch ongewijzigde doelstelling 

heelt Electrabel besloten wederom een aanvraag in te dlenen. In het nieuwe voomemen hebben 

de door de omgeving ingebrachte inzichten een plaals gekregen. 

Naar aanleiding van de verschillende toelsingskaders en in ove~eg met nalionale mileupartijen 

en Bevoegd Gezag heert Electrabel jaargemiddelde emissiegrenswaarden opgesteld. 

, Om OIls nuttige toepassing Ie mogen 'NOrden a .. ngerekend moet de verbranding wei aan enkele vor~lIrden voldoen; hier wordt In 
het MER zel! nader op In gegaan 
4 Mede vanwege de huKjtge verunlpperde vergunningss~uatle is net bevoegd gezag namelijk van mening dill een totale revis;e van 
de vergunning noodzakelijk Is 
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Huldige situatle en autonome ontwlkkellng 

..--.... 

De Centrale Geldenand is gelegen aan de Weurtseweg 460 Ie Nijmegen. De Cenlrale Gelder1and 

is een conventionele, poederkoolgestookle elektriciteitscentrale met een nelto vermogen van 602 

MW •• Naast elektriciteit levert de centrale ook warmle in de vorm van sloom aan bedrijven die 

liggen aan de Waalbandijk, per Jaar circa 600.000 GJ. 

Als brandslof voor de opwekking van elektriciteit wordt hoofdzakelijk steenkool (1,3 miljoen 

ton/jaar) gebruikl. Daamaast wordt biomassa als brandstof ingezet (ca 415 kton per jaar). De 

steenkool wordt met schepen over de Waal aangevoerd evenals de meesle biomassa en gelost 

in de haven van de Centrale Gelder1and. De kolen worden ten noorden van de loshaven op 

velden opgeslagen, de blomassa wordt getransporteerd naar hallen of silo's. De brandstof wordt, 

voor dal deze kan worden ingezet, in mol ens verkleind, ontijzerd en gemengd. Met 

transportbanden wordt het kolenpoeder vermengd met biomassa naar de branders in de ketel 

gevoerd. Het is oak mogelijk om via oliebranders olie in de ketel te verbranden. Dit gebeurt bij hel 

opstarten van de kelels. 

TIjdens het ver1>randingsproces in de ketel komt warmte vr1j die wordl overgedragen via de 

pijpwanden aan water. Dil water wordt hierdoor omgezel In overvemilte stoom onder hoge druk 

3 Som metalen = som van As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb en V 
4'n het eVA is geen kwik-emissiegrenswaarde verwoord. De ais voor kwik vloeU veon uil de EU-Richll ijn 

2000n6JEG betTeffende de verbTanding van etva\ 
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(180 bar) en hoge temperatuur (540· C) . De sloom wordt naar de turbine-installatie geleid, die is 

opgebouwd uit vier lurbines, die een generator aandrijven , waanmee de eleklrieiteit wordt 

opgewekl De elektricileit wordt onder een spanning van 150 kV afgeleverd aan het eleklrisch 

verdeelstaUon. De afgewerkte stoom wordl met behulp van koelwater (oppervlaktewater vanuit de 

Waal) weer teruggekoeld naar water. 

8ij de verbranding komt as vrij in de vorm van bodemas (zware delen die onder uit de ketel 

worden afgevoerd) en vliegas (kleine asdeeltjes in het rookgas) , De rookgassen die uit de kelel 

kamen , zijn verder nag verontreinigd met NO, en SO,. en worden voordat ze door de 150 m hoge 

schoorsleen ge~mitteerd worden, eerst gereinigd in een DeNO,-insialiatie, vliegasfillers en een 

rookgasontzwavellngsinstallalie. 

De locatie van Eleclrabel Centrale Gelde~and ligl in Nijmegen-Wesl. Nijmegen-Wesl kenmerkl 

zich door woningen , bedrijvigheid en infrastrueluur op een steenworp afstand van elkaar. Deze 

siluatie is over een lange periode onlstaan. maar brengl nu de nodige milieuknelpunten mel zlch 

mee. De bewoners worden geconfronteerd mel de hinder als gevolg van de bedrijvigheid en de 

bedrijfsvoering van de bedrijven wordt beperkl door de woningen die in nabijheid liggen. 

In de omgeving van de elektricileitscenlrale slaan de komende jaren een aanlal on\Wikkelingen 

op t,et programma: 

Aanleg 51adsbrug: een \weede oeververbinding over de Waal voor auloverkeer om de 

Waalbrug Ie ontlaslen en de kwetsbaameid van de bereikbaameid te verminderen. 
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Herslruclurenng van hel ooslelijke gedeelle van hel bednjvenlerreln Noord-kanaalhavens 101 

hel woonwerkgebied Waalfront. Om dlt Ie realiseren moel een grool dee I van de aanwezige 

funcUes, mel name bedrijven, in hel gebled verdwljnen. 

In hel kader van rulmle voor de rivler zljn verschillende maalregelen voorgesleld: hel 

ver1agen van de uilerwaarden, hel verwiJderen van obslakels uil de uilerwaarden, lijdelijke 

walerbergingsgebieden, el celera. 

Hel bedrijvenlerrein waar CG 13 gevesligd Is wordl on lsi olen via de Weurtseweg en de 

Energieweg. Op deze uilvalswegen is momenleel geen capacileilsprobleem. Voor de aulonome 

ontwikkeling wordl uilgegaan van een groel van 1,2% per jaar. Hierdoor kan er zowel in de 

ochlend- als de avondspils een verkeersknelpunl onlslaan. 

Technlsche beschrljvlng van de voorgenomen actlvllelt 

Eleclrabel Neder1and n.v. heelt mede daarom hel voornemen om in de kolengeslookle eenheid 

13 van de Cenlrale Gelder1and Ie Nljmegen (verder: CGI3) jaar1ijks 8 PJ biomassa Ie gaan 

meesloken. Ais deze doelslelling wordl gehaald, wordl daarmee 760.000 lon/jaar aan COr 
emissie uil fossiele brandslof vermeden. 

Binnen de beslaande milieuvergunnlng is hel loegeslaan om larwegries (60.000 Ion) en 

houlspaanders (60.000 Ion) bij Ie sloken (circa 2 PJ). De larwegries wordl gemengd mel kolen 

verslookt. Houlspaanders worden in aparte Inslallalies vermalen en vervolgens mel kolen 

verslookt. 

Om de voorgenomen 8 PJ/jaar Ie kunnen bewerkslelligen, is hel noodzakelijk dal de vergunde 

hoeveelheid Ie versloken biomassa wordl uilgebreid 101 een lolaal van (in eersle inslanlie) 14 

soorten biomassa zljnde: Palmpilkorrels, Tarwegries (reeds vergund), Tall oil pilch, Houlskool, 

Houlspaanders (reeds vergund), Rijsl residu pellels, Maisresidu pellels, Ecalyplus basi, Olijf 

resldu, Snoeihoulmix, Houlfraclie uil groencomposlering, Cacaodoppen, Bagasse. Niel 101 de 

aanvraag behoren Palmoliedenvaal en Koolzaadolie. De reden hlervan is dallandelijk nog 

discussie wordl gevoerd over de duurzaamheid van de Inzel van deze twee bio-oli~n. 

Om hel voomemen geslalte Ie doen geven, zullen nieuwe voorzienlngen moelen worden 

gebouwd op hel lerrein van CGI3. Hel gaal hierbij om een nleuwe opslaghal, enkele silo's, 

maalinslallalies en kleine olielanks. In de nieuwe silualie zullen deze voorzieningen Inlegraal 

onderdeel uilmaken van de bedrijfsvoering van de beslaande cenlrale. 
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Brandstofpakketten 

len behoeve van hel onderzoek naar de milieueffeclen van hel inilialief zijn een tweelal 

blomassapakkellen samengesleld. EEln pakkel vertegenwoordigl een gangbaar pakkel, hel ander 

een worst-case pakket. 

Alternatleven 

Er zijn 2 allemalieven opgesleld. Hel nulallemalief bestaal uil hel jaar1ijks sloken van 1.200 klon 

sleenkool en hel Jaar1iJks meestoken van 60 klon houtspaanders, 60 kton tarwegries. Dit 

alternallef is in feile gelijk aan hel voorzetten van de huidlge bedrijfsvoering.Hel nul(min)

allemalief behelsl in dil MER hel scenario waarin niellanger kolen worden vervangen door 

allemalieve brandsloffen. In feile is dit vanuil de bedrijfsmalige insleek van de inilialiefnemer 

geen re~le oplie . De reden om hier loch aandacht aan te schenken, Is om de effecten van 

meestoken beler in de context te kunnen plaatsen. 

GAVO-Varlanten 

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek nchl zich op de mogelijkheden de stof- en 

luchtemissies verder terug te dringen mel aanvullende maatregelen, met name gericht op de 

GAVO, een warmtewisselaar geplaatst in de rookgasreiniging. Voor wat betreft die GAVO zijn 4 

maatregelen onderzocht die zijn samengevoegd tot twee GAVO-varianten: 

GAVO-variant 1 bevat maatregel A (Iekkage minimalisalie) en maatregel D (kalkinjectie); 

belde maatregelen kunnen elkaar aanvullen 

GAVO variant 2 behelst het wegnemen van de GAVO door maatregel C (installeren van een 

ander type warrntewisselaar) of maatregel B (het verwijderen van de warmtewisselaar). 

Vervoersvarianten 

Daamaast zijn er nog een vlertal vervoersvananlen opgesteld, 

Op basis van twee brandslofpakketten, drie logislieke scenario's en mogelijke aanvullende 

aanpassingen in de aan- en afvoer1ogisliek onderzoekl hel MER de gevolgen die voortkomen uil 

de schoorsteenemissies en de vervoersbewegingen in relalie tot de in Ie zellen brandslof. 

Daamaast wordl onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om: 

Geluid- en geUrhinder te voorkomen 

Warrnte te leveren aan derden 

Milleugevolgen van de voorgenomen actlvllelt, alternatieven en varlanlan 

De uit het iniliatie! voortkomende impacl op de omgeving wordt beschreven vanuil de optiek van 

hel beslag op de ruimte, de Ie behalen COrreductie, de luchtkwaliteit en -emissies, de te 

verwachten geluid- en geurhinder, mogelijke gevolgen voor de reststoffen, evenluele 
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verkeerskundige gevolgen, de kwaliteil van de bodem en het (grond)water en de fiora en fauna in 

de directe omgeving. Tot slot worden ook de indirecte gevolgen globaal getoetst en wordt 

aandacht besteed aan de vraag of de maatregelen die zijn genomen ter beschenming van het 

milieu kunnen worden gerekend tot de daartoe Best Beschikbare Technleken (BBT) zoals die 

door de EU zijn beschreven. 

Hel MER stelt vast dat het Initialief, binnen het vigerende bestemmingsplan, ruimtelijk inpasbaar 

is, met name omdat het grootste deel van de nieuwe bebouwing is voorzien op plaatsen waar 

eerder de units 11 en 12 hebben gestaan. 

Als de doelstelling van het meesloken van 8 PJ biabrandstoffen ken worden gehaald, zal de 

uitstoot van 760.000 ton CO,/Jaar worden vermeden. 

Modelberekenlngen op basis van het Trac&-model van de KEMA geven aan dat er geen 

significanle relalie Is tussen de In Ie zetten brandstoffen en de emissies naar de lucht, inclusief 

stof. De emissles zullen voldoen aan de BVA emissie eisen (mengregel). Ais de geemltteerde 

jaarvrachten die voortkomen uit het meestoken van 8 PJ biomassa per jaar worden vergeleken 

met het verstoken van aileen kolen (nul(min)altematief) en het meestoken van 2 PJ biomassa per 

jaar (nulaltemaUef) worden de volgende effecten vastgesteld: 

De SO, emissie wordt in aile gevallen lager 

De HF emissie wordt minder bij het gebruik van het gemiddelde brandstofpakket' 

De verschillen In Hg-<;oncentraties van de beschouwde brandstoffen zijn zo klein dal er geen 

effect kan worden vastgesteld op de Hg-emissies 

Het meestoken van biomassa zal de emissies van HCI, Cd&TI en zware meta len doen 

toenemen met respectievelijk 39, 23 en 9 procent 

Omdat de BVA-grenswaarden wellicht te ruim zljn om anno 2006 aangemerkt te kunnen worden 

als BBT, heelt Electrabel in oveneg met de mileupartijen en Bevoegd Gezag een laylor made 

stelsel van jaargemlddelde emissiegrenswaarden voor de CG13 apgeteld. 

Bij een bedrijfsvoering met een verbeterde GAVO (Iekkagemlnimalisatie en/of kalkinjectie) dan 

wei zonder GAVO casu quo toepassing van een lekvrije GAVO treedt een vermindering van 

emissles op van mel name SO" HCI, HF en fijn stol. Gegeven het feit dat relatiet gezien de 

vermindering van HF nag de grootste impact kan opleveren (afhankelijk van het type maatregel) 

Is blJ het beschouwen van de varianten de analyse nadrukkelijk gericht op HF en zijn overige 

componenten me de in beschouwing genomen. 

5 Tarvvegnes i9 bepalend voor de HF emlsaies van het wo l'!lt-case p.kkel; aile andere onderzochte blomaasas!romen bevatten 
mlnder nuorlde dan aleenkool; dlt beteken! dOlt In de pnilktijk het bljstcken viiln biomassa altlJd minder !-IF emlseles zal 
veroorzaken dan de nu~mjn)anematieven 
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Verspreidingsberekeningen met het PluimPlus model geven aan dal, met name vanwege de 

hoogte van de schaorsteen, de bijdrage van de centrale aan de luchtverontreiniging met fijn staf 

ter hoogte van het maaiveld beperkt blijft tot maximaal 0,02 %. Beredeneerd vanuit de optiek van 

het Besluit luchtkwaliteit Is deze bljdrage te klein am als significant aangemerkt te kunnen 

worden". Vaor wat betreft het aantal dagen dat de periodieke piek in de stafconcentratie hoger is 

dan toegestaan , is vastgesteld dat dit aantal dagen niet hager wordt ten gevolge van het in bedrijf 

hebben van de centrale, of er nu 100 % kolen wardt gestookt of 8 PJ biomassa wordt 

meegestaokl. 

Het installeren van een lekminimalisatlesysteem (GAVO-maatregel A) geeft over de he Ie linie een 

IIchte verlbetering te zien van de luchtkwaliteil op het maaiveld. Als deze wordt ultgebreid met 

maatregel 0 (kalkinjectle) verlbeterl de luchtkwaliteit verder voor wat betrelt HF, maar neemt de 

(fijn)stofimmissie mogelijk toe . Maalregel C2 (het lekvriJ maken van de warmtewisselaar door de 

grondslag van het systeem volledig te wijzigen) heert de meest gunstlge effecten op het maaiveld 

terwiJI hel volledig verwijderen van de wanmtewisselaar averwegend negalieve gevolgen heeft 

voor de luchtkwaliteit op het maaiveld die voortkomen uit de lagere pluimstijging. Aileen bij HF 

manifesteert zich dat negalleve effect niet omdat de verminderde pluimstijging in dat geval wordt 

gecompenseerd door de bereikte HF-reductie. 

Vanwege de langere tijd die nodig Is voor het lassen van de aan te voeren vaste brandstoffen is 

een geringe toename van de geluidsbelasting op de gevel van de dichtstbijzijnde huizen In de 

avond en nacht te verwachten . Echter, uit de berekeningsresultaten blijkt dat de grenswaarde 

voor het equivalente geluidniveau uit de vigerende vergunning na het realiseren van de 

uitbreiding en extra vervoer niel wordt overschreden. 

Vanwege de lage as- en zwavelgehaltes van biobrandstoffen ten opzichte van koleo heeft 

meestoken van welke biomass a dan oak een vermindering van de hoeveelheid reststoffen tot 

gevolg. Verwacht wordt dat de reslstaffen bliJvend kunnen valdoen aan de criteria voor calegorie 

1 uil het Bouwsloffenbesluil. 

Voor wat betreft de overige milieuaspecten die in het MER zijn onderzocht wordt niet verwacht 

dat hel verwezenlijken van het initiatief tot een andere impact aanleiding geeft dan de 

referentiesitualle . 

Best Baschikbare Techniek 

De toetsing aan de Best Beschikbare Technieken is uitgevoerd aan de hand van de volgende 

BREF documenten: Large Combustion Plants (LCP), Waste Incineration (WI), Industrial Cooling 

Systems, Monitoring, Cross Media Effects, Emissions from Storage. Het belangnjkste onderdeel 

I Beargumenteerd kan worden da! een bijdrage In de orde grote Van 1-2% pas als signIficant kan worden langemerid 
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van de toetsing aan de Best Beschikbare Technieken is de vaststelling dat er twijfels zijn over de 

kosteneffectiviteit van het verwiJderen van de GAVO. Kalkinjectie, als aanvullende maatregelen 

op het minimaliseren van de lekverliezen van de GAVO, blljkt redelijk milieueffectief in termen van 

emlssiereductle, maar onbekend Is of het jaargemiddelde emissieniveau van 1 mg/Nm' (beide 

lijnen) gehaald kan worden met Instandhoudlng van de GAVO In lijn 50/20. Oemalve staat ook de 

kosteneffectivitelt nog niet vast. Ook bestaat er een leemte in kennls: onduidelljk is vooralsnog in 

welke mate het Injecteren van kalk de stofemissies zal doen toenemen . Op basis van huidige 

inzlchten kan niet worden uitgesloten dat kalkinjectie tot een verdubbeling van de stofemissies zal 

leiden. Aileen onderzoek op praktijksehaal zal hler duidelijkheid over kunnen versehaffen . 

Vergelljklng en vaststelllng van het Meest MllleuvriendellJk Alternatief (MMA) 

Gezien de beperkte verschillen lussen de drie altematieven, In comblnatie met hel gegeven dat 

de primaire doelstelling van de voorgenomen aclivitelt het verlagen van CO2 emissles is. 

concludeerl Electrabel dal de voorgenomen activiteit op milleugebied het best scoort van de 

onderzoehle altematieven. 

Het vervangen van de GAVO door een warmtewisselaar op een andere teehnologische grondslag 

(een zogenoemde pijpenwisselaar) kan wellicht de gunstige effecten van beide maalregelen 

combineren_ Oaarom maakt deze deelvariant onderdeel uit van het MMA. 

Oaarom is het MMA vastgesteld als de voorgenomen actlvitelt (het meestoken van 8 PJ 
biomassa) in combinalie met het vervangen van de GAVO door een pijpenwarmtewisselaar. 

Mede gezien de hoge kosten (en de daar uit voortvloeiende kostenineffici~ntie van de maatregel) 

zal de revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer die zal worden aangevraagd op 

basis van dit MER niet volledig gebaseerd zijn op dit Meest Milieuvriendelijke Altematief. 

Uitgangspunt voor de aan te vragen vergunning zal zijn het minimaliseren van de GAVO

lekverliezen in combinatle met een onderzoek naar de effecten van het injecteren van kalk op de 

stofemissies. 

Leemten In kennls en evaluatieprogramma 

Om te onderzoeken in hoeverre de beschreven gevolgen voor het milieu daadwerkelijk optreden 

wordt een evaluatieprogramma opgesteld. Relevante onderdelen in dit programma zijn: jaarllJkse 

gemlddelde en maximale emissieniveaus; geluldsemissies; verkeersdruk en kwaliteit en de 

nuttlge toepassing van de reststoffen 
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1 Inleiding 

Oit MER wordt opgesteld om het Electrabel mogelijk te maken op de Centrale Gelderland 

eenheid 13 (CG13) meer biomassa mee te stoken dan momenteel vergund is. die (soms) ook 

aangemerkt kan worden als niet gevaarlijk alval. 

1.1 Reden en aanleldlng tot het inltiatief 

, 

Ais een reactie op de huidige problematiek omtrent kllmaatsverandering en energievoorziening, 

heeft de EU zieh als doe I gesteld om 12 % van de energieconsumptie met duurzame 

energiebronnen op te wekken met ingang van 2010. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe 

EU-strategie voor duurzaam energlebeleid voor de periode tot 2020. Voortvloeiend ult de 

vigerende doelstellingen is de Neder1andse doelstelling geformuleerd om een aandeel duurzame 

elektnciteit van 9 % van de totale elektriciteitsconsumptie te behalen in 2010 (EU, 2oo1a) . 

Binnen de duurzame energieproductleport1olio van Nederland speeft bio-energie de grootste rol 

met een aandeel van meer dan tweederde deel in 2004. Van dit aandeel bio-energie is bijna een 

derde afkomstig uit de verbranding van afval en meer dan de helf! afkomstig uit de verbranding 

van biomass a (CBS, 2005). 

1.2 Het voornemen 

1.2.1 Aanleiding en kader 

Oe elektnciteitsproductiebedrijven hebben met de ovemeid een convenant (het Kolenconvenant) 

afgesloten waaTin is afgesproken dat met betrekking tot Electrabel n.v. op de Centrale Gelderland 

in 2010 zoveel blomassa zal worden meegestookt dat 466.000 ton aan COremissie uit fossiele 

brandstof wordt vermeden. Oit komt ongeveer overeen met een opgesteld elektnsch vermogen 

van 73 ,8 MWe. 

Om de MER-plichtige activlteit mogelijk te maken zal een revisievergunnlng in het Kader van de 

Wet mllieubeheer worden aangevraagd. Oit betekent dat de vergunningsvoorschriften gericht 

worden op aile actlviteiten van de gehele Inriehting. Electrabel stelt zich tot doel de centrale zo 

veel mogelijk te laten voldoen aan de (deels rechtstreeks geldende) kaders (in casu voorschriften , 

normen an grenswaarden) zoals die zijn vermeld In het BVA. 

1.2.2 BeachrlJvlng van het voornemen 

Electrabel Nederland n.v. heeft daarom het voornemen om in de kolengestookte eenheid 13 van 

de Centrale Gelder1and te Nijmagen (CG13) jaarlijks 8 PJ biomassa te gaan meestoken door 

mid del van tarwegries en houtspaanders, biomassa soorten die reeds vergund zijn, en een aantal 

nieuw te vergunnen (schone) biomassa soorten (zie paragraaf 1.4). 
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Voor wat betreft de houtspaanders wordt opgemerkt dat deze aangevraagd worden als zijnde 

alval en als zijnde geen alval. De reden hiervoor Is dat (zelfs als de samenstelling nlet wijzigt) niet 

uitgesloten kan worden dat houtspaanders in de toekomst - bijvoorneeld als gevolg van 

aanpassingen in het alvalbeleid - aangemerkt zouden kunnen worden als alval. terwijl dat 

momenteel niet het geval is. De momenteel vergunde houtspaanders worden namelljk 

aangemerkt als product. Verder wordt opgemerkt dat Electrabel. ten opzlchte van de vigerende 

vergunning, voomemens is per jaar 22.000 ton extra houtspaanders mee te sloken. dit om de 

capaclteit van de bestaande houtmaalinstallatie maximaal te kunnen benutten. 

Het aandeel van 8 P J biomassa per jaar is indusiel de hoeveelheid biomassa die al vergund is 

(circa 2 PJ per jaar afkomstlg ul! onder andere 60.000 lon~aar larwegries en 60.000 ton/jaar 

houlspaanders). De voorgenomen aclivileills geheel in lijn mel hel beleid van de overheid om 

blnnen milieuhygienische randvoorwaarden door middel van energielerugwinnlng mel een hoog 

rendemenl bij Ie dragen aan (prlmalre) energlebesparing. hoogwaardige verwerking van 

alvalsloffen en reduclie van COremlssies van losslele oorsprong. 

Om het voomemen gestalte Ie doen geven. zullen nieuwe voorzieningen moe len worden 

gebouwd. Hel gaal hiernlj om een loshal mellosinslaliaUes. een nieuwe opslaghal . enkele silo's , 

maalinstallaUes en kleine olielanks. Deze voorzieningen zijn geprojecleerd op hel terrein van 

CG13. In de nieuwe silualie zullen deze voorzienlngen inlegraal onderdeel uilmaken van de 

bedn)fsvoering van de centrale. In Figuur 1.1 is de localle van hel plangebied weergegeven. 

Bijlage 12 beval meer gedetailleerde tekeningen van de huidige en loekomstige siluatie. 
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Flguur 1.1 LocatJa Elactnlbel centnlle Geldartand, NiJmegen 

1.3 Initlatiefnemer 
De inilialielnemer voar hel voomemen is Eleclrabel Nedenand n.v. 

Conlactpersoon: 

Postadres: 

Teleloon : 

de heer ing. H. Jansen 

Poslbus 10087. BODO GB Zwolle 

(OB8) 769 26 41 
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Electrabel Nederland n.v. is producent en leverancler van energie en energiegerelateerde 

diensten. Met een ftexibel en modem, voomamelljk gasgestookt productiepark, wekt Electrabel 

circa een kwart van de in Nederland centraal geproduceerde elektriciteit op. Electrabel Nederland 

n.v. heeft circa 850 medewerkers in diensL 

Electrabel Nederland n.v. is onderdeel van het Electrabel concern waarvan de hoofdzetel zich in 

Brussel bevindt. Eleclrabel Nederland n.v. wit een sterke speier zijn in de productie en leverantie 

van elektriciteit en warmte in Nederland. Electrabel is onderdeel van de Franse SUEZ-groep. 

SUEZ heeft wereldwijd circa 170.000 mensen in dienst. Onderstaand is het organogram van 

SUEZ weergegeven met daarin aangegeven waar de Nederlandse bedrijven van SUEZ 

(Electrabel Nederland, GTI Nederland. SITA Nederland) organisatorisch zijn ondergebrachL 

SUEZ ,Energy 
'': E.ur:o.;&'' 

:gjE.'E. 

Electrabel 
Nederland 

GTI 
Nederland 

[Energie [ 

Flguu, 1.2 O'1l"nOllram ElectrabollSUEZ 

SITA 
Nederland 

[Milieu I 
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Centrales Electrabel Nederland 

Electrabel Nederland is eigenaar van zeven grote elektriciteltscentrales in Nederland te weten: 

Zes aardgasgestookte centrales: 

De Eemscentrale nabij de Eemshaven in Groningen 

De Centrale Bergum gelegen aan het Bergumermeer in Friesland 

De Centrale Harculo nabij Zwolle 

De WKC Air Products in de Botlek 

De WKC Almere 

De Flevocentrale gelegen aan het IJsselmeer nablj Lelystad 

De kolengestookte Centrale Gelderland in NiJmegen 

Het opgestelde productievermogen zag er per 31 december 2004 als voigt uil: 

Tabal 1.1 Opgesteld vermogen elektrlcltaitscentrales Electrabal Nederland 

Loc.tle 

~em9 

Eenhaid Netto vermogen Soort machine Jaar in bedrijf Soort bnmdstof 

[MWe) 

!,C-20 695 COmbi. ________ )_!!E _______ ~~~Jl'!.! _______________ _ 
________________ £~~ _____________ ~4.1 _________ §!!lI. __________ -1!l.~ ____________ ~~iJ!'.~ _________________ _ 

EC-4 341 St!'.lL--__ 1~_~~as 

________________ £g:~ ______________ ~~L _______ ll!~.a ________ 1-9~~ __________ ~~!~~!'.~ __________________ _ 

EC-6 341 Stog 1996 AardgBs 

________________ £g:L ___________ }_~! _____________ lll~.ll. ____________ )_!!~L _________ ~~!~9.!'_~ ___________________ _ 

Bergum BG-1o.. 332 Combi 1974 Aardgas 

______ ~£l..:3!! 
Herculo HC-60 

Flevo EIdQ 

~ 
350 

491 

Combi 1975 Aardg.BS 

£~~i __________ J_~~~ ____________ ~!~9_~~3~g£.~~!:! ____________ _ 

Combi 1974 Aarogas/stookoli. 

____________ f_~c,;:_1.. _________ ~~ ___________ ~~!l~~!r..~ ____ ~_!!I1 _________ ~~!~.9_'!.~1~~._21l'!. ___________ _ 
~Im.re AL-1 1!4 _____ sv-s~_. __ 1..i!I!L __ ~_"..!.. _____ _ 

AL-2 54 .v-STEG 1993 __ Aardgas ______ _ 

~2 G-13 602 Conv, 19B 1 Kolen/huisbrandolielbiomassa 

BoUek Air Product. 42 _C-steg 2002 Aardgas 

Eleclrabel Nederland lol .. ~ 4.689. _________________________ _ 

Het feitelijk netto vermogen van de eenheden kan varleren ten gevolge van de bedrijfstoestand 

van de eenheden, klimatologische omstandigheden enzovoort. 
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1.4 Mllleueffectrapportage 
Voor de vergunningvertening van hel voomemen van Eleclrabel Nederland n.v. zoals 

bovenslaand beschreven In paragraaf 1.2.2 dienl een MER opgesleld Ie worden volgens hel 

Besluil milleueffectrapporlage. In onderdeel C. calegorie 18.4 van dit besluills opgenomen dal in 

gevallen waarin een activileil betrekking heefl op hel versloken van 100 Ion per dag of meer niel 

gevaanijk aNal een MER moet worden opgesleld. Het ondertiggende iniliallef behelst het 

verbranden van 8 PJ biomassa en/of niel gevaarlijk afval per jaar. In de praktiJk zal dil neerkomen 

op meer dan 100 ton niet-gevaartijk afval per dag. waardoor voldaan moet worden aan de m.e.r. 

pllcht. 

Voor de betreffende acllvitell is vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) 

noodzakelijk. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het veranderen van de brandslofinzet van 

een elektricileitscentrale op grand van bijlage D. sub 22.1 m e.r.-beoordelingsplichting is. 

Aangezien er reeds sprake Is van de m.e.r.-plicht op andere granden is de beoordelingspllcht 

verder zonder betekenis. 

Voor de betreffende actlviteit is vergunnlng op grond van de Wet milieubeheer (Wm) 

noodzakelijk. 

Aangezien er door de voorgenomen activiteil. ten aanzien van de vergunde lozingen op de Waal. 

geen veranderingen plaatsvinden (zie paragraaf 6.6.3). is vastgesteld dat de huidige vergunning 

Ingevolgde de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) gehandhaafd blljft. Bevoegd gezag 

voor de Wm is Gedeputeerde Staten van de Provincle Geldenand. 

Dil MER is opgesteld door Tauw in samenwerking met Ecofys B.V •• in opdracht van Eleclrabel 

Neder1and n.v. In opdracht van Eleclrabel is het MER tiJdens over1eg voorgelegd aan 

mllieuparlijen en Bevoegd Gezag. De opmerklngen uit dit overteg zijn verwerkl in het MER. In dit 

proces heelt Electrabel zich laten ondersteunen door Royal Haskongen (Haskonlng Neder1and 

BV. Ie Nijmegen). die de elndbeoordeling van het MER heelt verzorgd . 

1.5 LeeswiJzer 
Na dit inleidende hoofdstuk gaal hoofdstuk 2 gaat verder in op de achtergrond van de beschreven 

problematiek uit paragraaf 1.1. leidend tot het doel van de voorgenomen acliviteit. Hoofdstuk 3 

behandelt reeds genomen en de nag te nemen ovemeidsbesluiten (zowel regionaal als nalionaal) 

in relatie lot de voorgenomen aclivlteit. Op basis van dit beleid Is (het doel van) het voomemen 

geformuleerd. Dit wordtln de laatsle paragraaf van hoofdstuk 3 beschreven. 
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In hoofdstuk 4 wordt in eerste instanlie de bestaande inrichting beschreven. In een tweede 

paragraaf van dlt hoofdstuk wordt de bestaande impact op het milieu van de bestaande inrichting 

gecombineerd met de te verwachten autonome ontwikkeling daarin . 

Hoofdstuk 5 beschrijft in eerste instantie. congnuent met hoofdstuk 4. de technische 

consequenties van de voorgenomen activiteil. Vervolgens wordt aangegeven waar de 

altematieven en varianten verschillen van de voorgenomen activiteil. 

Hoofdstuk 6 beschrijft. congnuent met hoofdstuk 4. de impact op het milieu die voortkoml uit de 

voorgenomen activiteit. de aitematieven en varianten. 

In Hoofdstuk 7 worden de effecten vergeleken . Op basis van die vergelijklng is het Meest 

Milieuvriendelijk Altematief (MMA) beschreven. 

Hoofdstuk 8 beschrijft de leemten in de kennis en geeft een aanzet voor het op te stellen 

evaluatieprogramma. 

Verwezen wordt naar bijlage 11 waar een overzicht wordt gegeven van de plaats in het MER 

waar invulling wordt gegeven aan de elementen die in de RichlliJnen zijn aangehaald. 
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2 Achtergronden van het initiatief en doel van het 
voornemen 

2.1 Inlelding 
In dit hoofdstuk wordt de reden en aanleiding van de voorgenomen activiteit van Electrabel 

toegellcht. 

Er wordt eerst ingegaan op de beleidsaspecten die sturend werken. dan wei hebben gewerkt. 

Deze beschouwing wordt opgebouwd vanult algemeen Europees beleid voor duurzame energie 

naar nationaal en provtnciaal beleid speclflek voor bio-energle. Daama wordt specifiek ingegaan 

op de afvalbeleidskwasties omtrent de voorgenomen actlviteit en wordt de doelstelling van de 

voorgenomen activlteit expliciet gemaakt. 

2.2 Beleldsaspecten 
Opgemerkt wordl dat de loepasslng van gevaanijk alval bij dit Initialief niet aan de orde is, 

Daarom wordt niet ingegaan op het daartoe behorend beleidskader, 

2.2.1 Europees kllmaat· en energiebeleid 

Klimaalverandering is op dit moment een zeer besproken lhema in de maatschappij, De huidige 

energlesystemen van de westerse wereld zijn sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, en 

zullen naar verwachting van vele deskundlgen op termi)n tot emstige klimaatveranderingen 

kunnen lelden, Broeikasgassen zoals CO2 worden daarbl) als grootste boosdoeners gezlen voor 

het klima at. 

Deze problematiek heelt al tot veel beleidsontwikkelingen geleid in westerse landen, Zo zijn er 

wereldwijd, op Europees en op nationaal niveau afspraken gemaakt betreffende de reductie van 

broeikasgassen in het klimaat· en energiebeleid, Oplossingen voor het kllmaatprobleem worden 

vooral gezien In het reduceren van het energieveribruik en in het ontwlkkelen van duurzame 

energievoorzieningen. De Europese Un Ie heelt een richtlijn opgesteld voor het stimuleren van de 

productie van duurzame energle, met nationale doelen die geijkt zijn aan de afspraken binnen het 

intemationale Kyoto protocol. Dit protocol is op 16 februari 2005 van kracht geworden. 

Op 27 september 2001 is de richtlijn 2001/77/EG van kracht geworden waann aangegeven wordt 

dat duurzame energleproductie gestimuleerd moet worden, dat daar (financi~le) ondersteunende 

middelen voor moeten komen en dat nationale overheden met enige vrijheid de richtll)n moeten 

ovememen met doeisteilingen die conform de doelen binnen het Kyoto protocol zijn (EU, 2001a). 

Hiermee wordt in Europese context voor het eerst openlijk prioriteit gelegd blj de ontwikkeling en 

stimulering van duurzame energieproductie, 
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Achterliggende motleven hiervoor IIggen nlet aileen op het gebied van emissiereductie van 

broeikasgassen, maar hebben ook betrekking op onafhankelijkheid, continu'iteit en diversificatie 

van de energievoorziening blnnen Europa, en op soclale en economlsche argumenten zoals het 

cre~ren van werkgelegenheid, 

\ 

De algemene Europese doalstelling die nagestreefd wordt, Is 12 % duurzame energieconsumptie 

binnen Europa in 2010, De 2001/77/EG nchllijn heeft voor Nederland een streefcijfer neergezet 

van 9 % duurzame elektriciteit in 2010, In 2003/4 bedroeg het percentage duurzaam opgewekte 

elektnciteit 4,5 % en was het aandeel duurzame energie nog lager: pas 1,5 % van het totale 

energieveribruik (CBS, 2005), In de richtlijn staat ook vermeld wat de Europese definitie van het 

begrip biomassa is (EU, 2001 a), 

Deflnltle biomassa 

'De biologisch afbleekbale fraetie van producten, afvalstoffen en lesiduen van de landbouw (met 

inbegrip van plantaardige en dier/ijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 

alsmede de biologisch afbleekbale fractie van industrieel en huishoudelijk afval', 

In Europees veriband Is een onderscheid gemaakt tussen biomassasoorten op basis van hun 

mate van vervuiling: Schone' biomassa Is apart gedefinleerd en kent, indien slechts deze 

blomassa wordt gebruikt, minder strenge emissie· en meetvoorschriften (EU, 2001 b). De definitie 

van deze biomassasoorten is in Nederland vermeldt in het BVA en luidt. 

Deflnitle schone biomassa 

Producten bestaande uit plantaardige materia/en afkomstig uit de land· of bosbouw, die kunnen 

worden gebruikt om de daarin aanwezige energle·inhoud terug te winnen, alsmede: 

1", Plantaardige afvalstoffen die ontstaan zijn bij de uitoefening van land· of bosbouw 

2", Plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn van de levensmidde/enindustrie indien de als 

gevolg van de thermische behandeling van zodanige afvalstoffen opgewekte warmte wordt 

teruggewonnen 

3", Vezelachtige afvalstoffen die ontstaan zijn bij de vervaardiging van ruwe pulp of de 

vervaardiging van papier uit pulp, indien zodanlge afvalstoffen op de plaats waar zij zijn 

ontstaan, thermisch worden behandeld en de als gevolg daarvan opgewekte warmte wordt 

teruggewonnen 

4". Afvalstoffen bestaande uit hout dat niet als gevolg van een behandeling met 

houtbeschermingsmidde/en of aanblenging van een beschermingslaag gehalogeneerde 

organische verbindingen dan wei zwale meta/en kan bevatten 

5", Afvalstoffen bestaande uit kurt< 
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Vanuit de hlstorie heefl Electrabel vergunning om houtspaanders mee te stoken. Een van de 

vigerende randvoorwaarden is dat de juridische status van die spaanders geldt dat de 

houlspaanders nlal aangemer\d worden als alval maar als product. Uitgangspunl voor dil MER en 

de op te slellen vergunnlngaanvraag is dat Electrabelln de toekomst deze houtspaanders In wil 

kunnen zellen, onafhankelijk van de juridische stalus zonder dat zal worden getomd aan de 

onder de huidige vergunning vaslgeslelde samensleliingeisen die ziJn vaslgelegd in de 

acceptatieprocedure. Om deze flexibiliteltte waarborgen kiest Electrabel ervoor het meest 

slringenle kader loe Ie passen wal betekenl dat de definilie van schone biomassa zoals die In hel 

BVA word! aangehaald zal prevaleren. 

2.2.2 Natlonaal beleld voor duurzame onorglo 

In 1998 heelt Neder1and het Kyoto prolocol geratificeerd met daarin alspraken voor een nalionale 

reducliedoelstelling van broeikasgassen, voomamelijk CO2 , met 6 % len opzichte van het 

relerentiejaar 1990 (UNFCCC, 2002). Deze doelslelling dient berelktte worden binnen de peri ode 

van 2008 tot 2012. Vooral hetlerugdnngen van de verbranding van lossiele brandstoffen zou 

kunnen leiden tot emissiereduclies. 

Volgens de Klimaalnola van VROM van 1999 dienl de reducliedoelslelling blnnen het Kyoto 

protocol gerealiseerd Ie worden door een reductie van 25 Mton COrequivalenten in het 

binnenland en een zelfde reductie mel Nederiandse projecten in het builenland (VROM. 1999). 

Echter in een tussentijdse evaluatie van de nota in 2002 Is de noodzakelljke binnenlandse 

raductle bljgesteld tot 20 Mton (VROM. 2002) . 

Blnnen het Nedar1ands beleid word! naast het bovenbeschreven klimaatbeleid reeds vanal 1995 

vorm gegeven aan beleid voor duurzame energie. Met de Inwerkingtreding van de Derde 

Energienota wordt een doel gesteld van een aandeel van 10 % duurzame energie in 2020. 

alsmede een verbetering van de energie efficlentie In het jaar 2020 van 33 % ten opzichte van het 

jaar 1995. De Derda Energienota voorzag een grote rol voor enargle uit afval en biomassa. en 

deze bron zou van aile duurzame energiebronnen de grootsta bijdrage gaan leveren. (EZ, 1996) 

Flguur 2.1 geeft voor Neder1and weer hoavael er momenteel bereikt Is op het gebied van 

duurzame energie ten opzichte van de projecties van de 10 % doelstelling van 2020. Momenteel 

wordt 1,8 % van de totale energieconsumptie7 met duurzame energiebronnen opgewekt (CBS, 

2005). Blo-energle speelt In het bereiken van deze doeistellingen de grootste rol met een aandeel 

van 67 % in de totale duurzame energieproductie, hetgeen grafisch in figuur 2.1 is weergegeven. 

Dezelfde figuur laal zien dat Neder1and nag steeds aanzienlijk achtertlgt op haar geplande 
doelstelling. 

7 N.B Energie In deze context Is eleklriciteit, maar omvat ook warmle en andertl soonen van energie 
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Om duurzame energie te stimuleren, heert de Nedertandse overheid een aantal 

beleidsmaatregelen genomen. De voomaamste hiervan Is de invoering van de 

producentenvergoeding Milleukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) voor de productie van 

duurzaam opgewekle elektrtcitelt. De hoogte van deze vergoeding wordt periodiek door de 

rijksoverheid vastgesteld en vervolgens voor een periode van 10 jaar gegarandeerd (EZ. 2003a & 

2003b). Verder bieden de regellng Groenprojecten en de Energie-invesleringsartrek fiscale 

voordelen voor dit soort projeclen. 

De MEP heert het investeringsklimaat voor duurzame elektriciteit sterk verbeterd met een 

aanzienlijke groei van de productie van duurzame elektricileil. Maar als gevolg van het snelle 

sucees van de MEP dekken de inkomsten de uitgaven niet meer geheel. Recentelijk heelt de 

Minister van Economische Zaken wijzigingen aan de MEP doorgevoerd. die hem in staat stellen 

budgettair meer greep op de MEP te krijgen en een geleidelijke groel naar 9 procenl duurzaam 

elektriciteitsverbrulk in 2010 te laciliteren. 
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Om Ie voorkomen dal een klein aanlal projecten In de calegorie!!n zulvere biomassa groter dan 

50 MWe en wind op zee de komende lijd zeer veel budget zullen claimen , heefl de Minister reeds 

besloten de subsidiebedragen voor nieuwe aanvragen in deze categorie!!n tijdelijk op nul te 

zellen . 

Oe overige calegorieen zijn tot voorkort ongemoeid gebleven. V~~r een structurele budgellalre 

beheersbaameid wil de Minister de MEP zodanlg wijzigen dat hlj de bevoegdheid kriJgl om 

jaa~ijks een subsidieplafond vasile slellen . Oil plafond zal gerelateerd zijn aan de duurzame 

eleklriciteitsproduclie die nodig is om de doelstelling van 9 procent In 2010 via geleideliJke groei 

te realiseren. 

2.2.3 Energlewlnnlng ult blomassa 

Speciflek voor biomassa is het Blomassa Actieplan opgeslart. Oit plan is opgezet naar aanleiding 

van de constatering van het Ministerie van EZ dat de ontwikkellng van bio-energie in Nederland 

onvoldoende snel verloopt (EZ, 2003c). In dit actieplan worden de voomaamste knelpunten 

ge'ldentificeerd en worden aclles ultgewerkt ter ophefflng van deze knelpunten. 

Knelpunten zijn onder andere geconstateerd op het financieel-economisch vlak, met betrekking 

tot vergunnlngverlening, contracten en financlijle zekemeid van aanbod en beschikbaameid van 

biomassastromen. Ook op het gebied van de communicatle IIggen knelpunten, met name voor 

wat betrefl kennls en technologie. Andere knelpunten zijn de verschillen tussen regelgeving en 

handhaving binnen de EU-lidstaten . Op al deze gebieden zijn acties gefonmuleerd die er de 

komende jaren toe moeten leiden dal tnvesleerders meer bio-energleprojecten zullen realiseren. 

Momenleel worden grote hoeveelheden biomassa, met name hout uit bouw- en sloopalval en 

grof huishoudelijk alval, vanull Nederland geilxporteerd om in het buitenland in energiecentrales 

te worden ingezet (AOO; 2004a, 2004b & 200S). In het buitenland zijn namelijk reeds veel bio

energleprojecten gerealiseerd. Met name in Ouitsland zijn de afgelopen jaren veel bio

energiecentrales in bedrijf gekomen. Figuur 2.2 laat zien dat de export van houtafval een grote 

groei heefl meegemaakl en de omvang momenleel ongeveer 1 miljoen ton bedraagl. Een grool 

deel daarvan wordl nu\tlg toegepast als brandslof in energiecenlrales. Een deel wordt verwijderd 

door Ie storten of Ie verbranden in alvalverbrandingslnstallalles . Redenen voor deze 

exportstromen zijn een Nederlands stortverbod voor brandbaar afval , het tekort aan 

verbrandingscapaciteilln Nederland en een nog niet gehanmoniseerde regelgeving op het gabied 

van afval an milieu. Halverwege 2005 Is een stortverbod van brandbaar alval ook in Ouitsland van 

kracht geworden en Is de verwachting dat de export vanuit Nederland zal stagneren of zal 

verminderen. 
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Flguur 2.2 Export van atvalhout voor nuttlg. tOOP~II,lng en v-erwllderlng (~OO: 2004a, 2004b & 2005) 

2.2.4 Natlonaal afvalstoffenbeleld 

Onder bepaalde omstandigheden worden schone biomassastromen (witte lijst) juridisch 

beschouwd als alvalstof, waardoor de alvalstoffenwetgeving en bijbehorend beleld van kracht 

zijn . Echter, ook in hel alvalstoffenbeleid vindt de inzel van biomassa voor energieopwekking 

krachtige ondersleuning, zoals blijkl uil hel Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) (VROM & AOO, 

2004). In hel LAP staan drie thema's cenlraal: 

Voorkeursvolgorde voor alvalbeheer 

, 

Verwerking van alval moet volgens artikel 10.4 Wm In overeenstemming zijn met de zogenaamde 

voorkeursvolgorde (vroeger ook wei de 'Ladder van Lansink' genaamd). Deze voorkeursvolgorde 

is in het LAP verder uitgewerkl. Hergebruik en het gebruik van alval voor energieopwekking wordl 

opgevat als 'nuttige toepasslng'. Verbranding in een installalle, voomameliJk bestemd voor de 

verbranding van alval (AVI) en storten. wordt als verwiJdenng gezien. Nuttige toepassing geniet in 
de voorkeursvolgorde de voorkeur boven verwijdering. 

Tabul 2.1 Voor1c'euf3volgorde voor afv_lbeheer 

Prevenlie 

Nutl ige toepassing 

1. Kwalilalief 

~~ K'N3n~ 

3. Product hergebruik 

4. Materiaal hergebruik 

________________________________ .... _ .. _____ ~I~~~!I_s_sJ!'.a~l!_~~'!~~~~ ene.!91!!>E.~~..k_~~ __________ .. ___ _ 

3 Verwijdering 6. Verbranden 

7. 810'!,"'on"-__________________ _ 
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De voorgenomen activ\teit binnen dit rapport kan worden gez/en als een installatie voor nuttige 

toe passing onder opUe 5. 

De doelsteliing van hel LAP is am meer energie Ie winnen uil afvalsloften die niel geschikt zijn 

voor product- of materlaalhergebruik. Hel beleid slreef! emaar om hoogcalorische alvalsloffen in 

Ie zetten in de inslallatles met een hoger energetlsch rendement dan een doors nee AVI. De 

capaciteil van de reslerende AVI's kan zo maximaal beschikbaar blijven om het reslerende 

(Iaagcalorische) alvalle vertlranden. Zo wordt de energie-inhOud van alvalsloffen oplimaal benul 

en het slorten van brandbaar afval geminimaliseerd. 

8e!llndiglng van storten van brandbaar alval 

In beginsel mag brandbaar afval niel meer worden geslort. Hiertoe Is sinds 1996 va or diverse 

calegoriei!n brandbare alvalslromen van vooral organische aard een slortverbod ingesleld. 

Echter, wegens een lekort aan vertlrandingscapacileil veneent VROM momenteel ontheftingen 

voor de start van brandbaar afval. Ook wordl brandbaar alval, inclusief grole hoeveelheden 

biomassastromen. in grole mate geexporteerd. Hierdoor ontslaat een onwenselijke situatie 

vanwege drie redenen: 

Er Is Juist een doelstelling am hel vermogen ull biomassa in Nederland uil te brelden 

In hel buitenland vindt door deze export verdringing plaals, waardoor ander afval gestort zal 

worden (verder te noemen: 'indirect geslart') 

Oil inlemationale transport van alvalleidl tal addilionele transportbewegingen en hiermee 

gepaard gaande milieubelasllng 

Het beleid in hel LAP is gerichl op de inzet als brandstof van niet te hergebruiken afvalsloften met 

de bedoeling hieruit zo veel mogeliJk energie Ie winnen. Hel storten van brandbaar alval moet 

uiterlljk 2006 beeindigd worden. Voor de verwerking van de brandbare (niet-gevaar1iJke) 

afvalstoften wordt daarom de lijn gevolgd. zoals die in hoofdsluk 11 van het LAP beschreven 

word\: 

Schone homogene stromen naar elektriciteitscentrales, cementovens, et cetera; 

Nascheiding van hoogcalorische fracUes uil reslalval en inzellen in eleklriciteitscentrales (van 

relatief schone fraclies) of cementovens en andere nag in ontwikkeling zijnde 

vertlrandingsinslallaties voor hoogcalorische alvalslromen 

Laagcalorische fracties naar AVl's I slreven naar verhoging van hel energierendemenl 

Er wordl in hel beleid een onderscheid gemaakl tussen vertlranden van afvalstoffen als vorm van 

nullige loepassing, en vertlranden van alvalsloften als vorm van verwijderen . Er is sprake van 

nuUige loepasslng (hoofdgebruik als brandslof of een andere wijze van energieopwekking) als het 

vertlranden voomamelijk tol doel heelt de afvalsloffen Ie gebrulken voor energieopwekking. 
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De afvalstoften vervullen dan namelijk een nullige funclie doordat zij een primaire energiebron 

vervangen. Hel meesloken van arvalsloften in een kolencenlrale wordl derhalve als een nullige 

toe passing aangemerkl, mils aan enkele voorwaarden wordl voldaan. Zo moe I hel merendeel 

van de alvalstoffen worden vertlrand en bij de vertlranding meer energie worden opgewekl en 

teruggewonnen , dan bij het vertlrandingsproces wordl gebruikt. Oak moe I een deel van hel 

surplus aan energie daadwerkelijk worden gebruikl, helzij onmiddellijk, in de vorm van warmte, 

helzij na omzell ing in de vorm van eleklricilelt (VROM, 2004). 

Voor de verbranding van afvalsloften is in het LAP niel langer een capacileilsregulering 

opgenomen, Oil beta kent dal een aanvraag van een vergunning niel geweigerd kan worden op 

basis van de reeds aanwezige capacileil voor verwerklng. Voor het vertlranden van brandbaar 

gevaarliJk alval blijft de capacileilsregulering beslaan. Uilbreiding van de capacileil voor 

vertlranding van gevaanijk alval is daarom nielloegeslaan zander loestemming van de Minister 

van VROM, De loepassing VBn gevaarlijk afval is bij dit inillalief niet aan de orde. 

2.2,5 Kolenconvenant 

De elektriciteitsbedrijven hebben zich verpllchl tol een CO"reducliedoelsleliing door 

ondertekening van hel 'Kolenconvenant en CO"reductie' (verder Kolenconvenant) in 2002. Door 

hel convenanl heoben de productieoedrijven zich verplicht lot een CO"emissiereduclie in de 

periode 2008-2012 , dal merendeels gerealiseerd wordl door de inzel van biomassa in 

kolencenlrales, De hiermee beoogde reductie van 3,2 Mlon per jaar, is te bereiken door 503 MWe 

opgesleld bio-energlevermogen, De emissiereductie van 3,2 Mlon per jaar is, navenant aan het 

opgeslelde eleklrisch vermogen, verdeeld over de productlebedrijven . Oil leidl 101 de 

resullaatverplichtingen zoals die in label 2.2 zijn weergegeven , Anders dan de litel doel 

vermoeden, heelt het kolenconvenanl ook invloed op de gascentrales omdal daar eveneens een 

CO"reduclie te realiseren is. In hel convenant heboen de producliebedrijven hun medewerking 

veneend aan de invulling van 0,5 Mton additionele COr reduclie. Deze reduclie is niet per 

gascenlrale gekwantificeerd . 
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Tabe' 2.2 R •• ultaatverpllchttngen productJebedrtJven kolenconvanant 

Productiebadrfjf Kolencentrale COrntductle 

ECOFYS -
Opgo.teld blo-enorglo 

vennogen· 

Electrabel Centr!lle Geldertand . ...t!ii.T:;:;.glCe"'nc-__ _ 466 kt~n 73,e MW. 

~<!!!-______ ~!ltrate H:!I_~~.l~"2!~~am _!~.!~I!-___________ 7.12:. ___ MW!' _____ __ _ 

Nuon WiHem-Alexsnder centrale,~enum 200 klan 28,0 MWeu 

~2L-________ g.!'_f!tr!l!!_M885VI~~!!\.!!~t~!~C!.'!1 __________________ !l_~o_f! _____________ J.~I2 ___ MYt! _______ _ 
!'f~ _____ Kal.n~~~.!!.~~!~._~~.!!!!!! _______________ !l_lQ..~~a_'2 _______________ ~~L~ __ M!Y~ _________ _ 
Essent Amercentrale eenheden e en 9, Geertruidenberg 931 klan 147,37 MWe 

Tolaal 3,200 klan 

• Op basis van 7,500 uur bedrijfstijd, bi; lager. bedrijfslijden wordt hiervoor gecorrigeerd 

.. Inspanningverplichting van 300 klon 

2.2.6 CO,-emlsslehandel 

503 MW. 

De afspraken die gemaakt zijn In het Kolenconvenant zijn, wat betrelt de vermeden CO2 emissie . 

bij het vaststellen van het allocatieplan in het kader van de COremissiehandel naar voren 

gehaald. Volgens het allocatleplan moet CG131n 2005 al aan 37,5 % van haarverplichtingen 

met betrekklng tot COrreduclie van 2010 voldoen. 

2.2.7 Provlnclaal (an lokaal) balald 

Geldel8 Milieu Plan-3 2004 

Het Gelders Milieu Plan-3 (GMP-3) ncht zich op een gezonde leefomgevlng voor mens en natuur_ 

Het plan stelt daartoe behoud en herstel van de baslskwaliteit in Geldenand eentraaL V~~r wat 

betrett het stedelijk gebled zljn de volgende priorlteiten gesteld: 

Geen geluidsovenast, stankoverlast, te hoge luchtverontreiniging, te hoge exteme 

veillgheidsrisico's meer in 2010 

Saneren knelpuntsltualles bedrijven voor 2010 

Voor1<omen nieuwe knelpuntsituaties bedrijven 

In de energleparagraaf van de provincie Gelderland wordt vooruit gelopen op de provinciale 

energienota. De inhoud wordt In de volgende paragraaf besproken . 

Energlenota 

De provinclale energienota 2004 - 2007 beschrijft de Gelderse bijdrage aan de en erg ie- en 

klimaatdoelstellingen, Onderdeel hlervan is het gebruik van biomassa in de energieproduclie 

binnen de provincie, In de energienota is hiervoor een streefcijfer van 10,5 PJ vermeden inzet 

van lossiele brandstoffen In 2010 opgenomen. Deze nota acht de ontwikkelingen bij Electrabel 

van groot belang voor de energle-efficiente en energiewinnlng uit biomassa In Gelderland, 
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De verwachting is dat de stimulering van energieopwekking uit biomassa de komende jaren een 

achUal nieuwe installaties In Gelderland zal opleveren waar deze vorm van energieopwekking 

kan gaan plaatsvinden, Sturing om deze doelstelling te halen wordt vormgegeven middels 

ruimtelijke instrumenten (Streekplan voor nieuwe locaties) en milieu-Instrumentarium. 

Verduurzaming van energiegebruik biJ provinciale bedrijven kan geregeld worden via de 

milieuvergunning. HiertJij staat voorop dat er geen verslechtering van de lokale en regionale 

milieukwaliteit mag optreden. 

De kolencentrale Gelderland (Electra bel) heelt een dusdanige omvang dat ontwlkkelingen in de 

bedrijfsvoering van groot belang zljn voor de energle-efficiente en energiewinning uit biomassa in 

Gelderland. Het gaat om kapitaalintensieve installaties met een lange levensduur, De 

kolencentrale heelt In 2005 een revisle ondergaan die de levensduur naar verwachting van 

Electrabel mlnimaal tot 2017 rekt. Een randvoorwaarde van de Rijksoverheid is dat de centrale 

voldoende biomassa ter vervanging van steenkool meestookt om de COremissie te beper1<en. 

Na de lopende actualisering zou in de periode tot 2017 nog minimaal genmaal een nieuwe 

milieuvergunning moe ten worden afgegeven. Vanuit het energiebeleld wordt de komende jaren 

inwlllng gegeven aan een partnerrelalie met zowel Electrabel als milleubeweging en gemeente 

Nljmegen om de technlsche en economlsche mogelijkheden voor inzel van biomassa en 

beper1<ing van emissies naar de omgeving Ie (Iaten) benuUen . 

GaldarB maatwark voor bedrljven 

De provincie Gelderland biedt verschillende quick-scans aan om de bedrijfsprocessen te 

optimaliseren. Pro-aelieve bedrijven kunnen hierbij rekenen op veel bewegingsvrijheid, 

Defensleve bedrijven krijgen Ie maken met gedetailleerde voorschritten. 

2.3 Doel van de voorgenomen activiteit 

2.3,1 0081s18111ng 

De doelstelling van de voorgenomen activiteit is het uitbreiden van de huidige meestook

activileiten met schone biomassa lot een tolaal van maximaal 8 PJ per jaar len behoeve van de 

productie van elektriciteit en warmte op CG13. 

Naasl een uilbreiding van het aanlal soorten· en de hoeveelheld biomassa slelt Electrabel zich tol 

doe I de hoeveelheld mee te stoken houtspaanders, los van de juridische status. te verhogen tot 

82.000 tonijaar, zodat de bestaande houtmaalinstallatie oplimaal ingezet kan worden. 

e In bijlage 6 worden de nieUW8 soorten die zijn onderzocht nader beschreven 
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De lolale energie-inpul van de brandsloffen van CG13 bedraagl circa 43 PJ per jaar". De 

voorgenomen energie-inpul afkomslig van de biomassa bedraagl dus circa 19 % van de lolale 

jaarlijkse energie-Inpul. Ultgaande van de gemiddelde blomassasamenstelling, zoals die in dit 

MER Is gefonmuleerd, komi een energie-Inpul van 8 PJ per jaar overeen mel een jaarlijks gebNik 

van 415 klon biomassa. Deze hoeveelheid kan aan veranderlng onderhevlg zijn door varialies in 

de slookwaarde. Opgemerkt wordl dal 8 PJ per jaar een maximum is, afhankelijk van aanbod en 

prijs In markl zal de daadwerkelijke inzel worden bepaald. 

Hel doel van de voorgenomen aclivileilis een invulling van het overheidsbeleid op het gebied van 

energie, klimaal en atvalsloffen en van de algemene Eleclrabel Nederland n.v. doelslelling. Oil 

laatsle houdl in de groolschalige produclie van eleklriclleil op een zo belrouwbaar mogelijke en 

maalschappelijk veran\Woorde wijze. Daarbij wordl geslreefd naar acceplabele producliekosten, 

lerwijl hel milieu zoveel mogelijk wordl ontzien. 

2.3,2 Beoordellngscrllerla 

Hellnllialief als zodanlg, dan wei elemenlen daaNil, moel aanloonbear aan de volgende 

doelslellingen en randvoorwaarden kunnen voldoen: 

De in Ie zeUen lechnieken moe len zich, op een schaal die voldoende vergelijkbaar is mel hel 

Inillatiet, op lechnische en bedrijtseconomische haalbaarheid hebben bewezen 

Verhoging van hel rendemenl van de aan hellnilialief gekoppelde milieubeschermende 

maalregelen moel koslenelfectlef zijn 

De door Eleclrabel aan hel inilialief Ie koppelen maalregelen ler beschermlng dan wei 

verbelering van hel milieu kunnen nlel verder relken dan dal de dlrecle invloed van Elec!rabel 

zlch uilslrekl 

De seleclle van de daadwerkelljk in Ie zellen blomassaslromen wordl door Eleclrabel 

Nederland n,v. afhankelijk gesleld van de volgende randvoorwaarden: 

Acceptalie op basis van heldere criteria moet mogelljk zijn 10 

De herkomsl van de brandstoffen moel aanloonbaar overeenkomen mel de 

duurzaamheidscrileria die door Eleclrabel worden gehanleerd; belangrijke elementen bij de 

beoordeling zijn atkomstlg ult de door Suez opgestelde bedrijfscode (zie onderslaand kader) 

Voor verankering van de duurzaamheld van overige blomassa slromen is Eleclrabel 

momenleel in overieg met naluurbeschermingsorganisalies. Hel meesloken mag niellelden 

101 het niel kunnen voldoen aan wel- en regelgeving 

De kwaliteil van de bouwgrondsloffen gips, vtlegas en bodemas moet zodanig zlJn dat de 

loepassingsmogelijkheden worden geconlinueerd 

Het meesloken mag nielleiden lot corrosie en vervuiling van de installalie 

Het meesloken moel economisch aanlrekkelijk zijn 

I Uitgssnde van 7.500 uur vollast bedrijf per ja8r 
10 Per ",Iavante stroom zullan toegespitste acceptati&criteria worden opgesteld en toegepast 
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Suez: ethIc. & co,.. v.fua. (. brief •• 'ectlon) 

Suez Is committed to sustainable development (,.,) and has the vocation to design, propose and implement 

solutions that 1) improve and preserve the environment, 2) reduce natural resource use and 3) ensure safety. 

From an ethical point or view, Suez seeks to eniale sustainable Improvements in the quality of life (. ,,), considers 

quality to be the mosl important criterion when selecting its suppliers ( ... ) and uses the most appropriate matnods 

end technologies to reduce damage to the natural wor1d and to enhance environmental protection 

In the conduct of their business, Suez companies take care to protect the environment by observing (among others) 

the follOY.1ng principles (Iaken from the Suez Environmental Cl1arter) ; 

, Suez lake9 full account or the objective5 of sustainable development - defined in Ihe 1987-Brundtland ~port as 

'development that meels Ihe needs of the present generation, without compromising the ability of future 

generations to meet their needs'; taking into account ecological, economic and social perspec1ives. 

The Group uses the most appropriate and economically acceptable methods and techniques to reduce damage 

to Ihe environment. 

• Suez companies ensure that environmental requirements are addressed (. ) when purchasing raw materials ( •• ) , 

• Suez companies respect local legislation ( .. ) (but also) ( ••• ) strive \0 go beyond the statutory requirements, 

whenever technical end economic conditions enable them 10 do so (,' ). , 

The Group promatu the producUoo and us-e of rene'Nable sources of 81'll!1'VY, 

2,3.3 Biomas98 

Op basis van de in de bovenslaande paragraaf aangehaalde randvoorwaarden waaraan de Ie 

selecteren brandstoffen dienen te voldoen, wil Electrabel voor de mee Ie sloken schone 

biomassa gebruikmaken van een 14-tal biomassa so orten welke in bijlage 6 zijn gespecificeerd. 

Hiertoe behoren ook, tarwegries en houtspaanders", \Wee biomassasoorten die reeds zijn 

vergund, In eersle Inslantie zijn ook twee soorten bio-olie bekeken, Ie welen Palmoliederivaal en 

Koolzaadolie. De andere biomassasoorten die In hel onderzoek zljn betrokken zijn: Tall oil pilch, 

Ma'isreslpellels, Eucalyplushoul residu, Rljslresidupellets, Palmpilkorrels, Olljfresidu, Houiskool, 

Houlspaanders, Tarwegries. Mel deze soorten (dus inciusiet Palmoliederivaat en Koolzaadolie) 

zijn represenlatiev8 brandslotpakketlen samengesteld (zie 5.1 .2), die in dil MER als basis zijn 

gebNikl voor de effeclbeschouwingen. Daamaasl wll Eleclrabel Snoeihoutmix, Houlfraclie ull 

groencomposlering, Cacao doppen en Houtpellets kllnnen meesloken. De elgenschappen van 

deze soorten passen blnnen hel onderzochte pakkel van 11. In bijlage 6 van dit MER zijn 

productbladen opgenomen waarin de relevanle eigenschappen per biomassa soort nader zijn 

uilgewerkl. 

11 Onder vooTWaarde da! die voldoen Bsn de kwaliteitseisen en kweliteitsspecificalies uit de Acceptatieprocedure; 
opgemend wordl dat, los yen de eigenschappen en juridische status, de voorgenomen ac1ivileil uil gaa! van 
82.000 too houtspssnders in plsats van de huidige 60.000 ton per jaar 
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PalmolladeTlvaat en k!)olzaBdone 

Erwordt landellJk nog-dlscussle gevoerd mel belrekklng 101 de duurzaamheld van In~el van 

Palmoliederivaal en KO"oI1:aadoile als brandslof veor energieapw8kklng. Oil heert Ele<;;Irabei doen. 

beslullen om onder de huldlge omstandigheden geen palmoliederlvaal en koolzaadoll9' als 

brandslof in Ie zetten en daze daarom "Ie! aan le ,vragen. 

Omdal elke In Ie zettan 500rt blomassa I mengsel van soorten blomassa vall blnnen hel worsl 

case pakke! dalls v9'rtaald naar kwailleitsalsan die opgllnomen zOn in de acceplatillproeed.ure 

veor blomassa' en daarmlle door de milleuloels (emISsI9~isen el~) komt. Is er geen ,!an)eldlng 

om nleuwe berekenlogen uit.le veeren nu palmoliederfvaal en koolzaadolie niel meer worden 

aangevraagd. 
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3 Besluitvorming 

3.1 Inleidlng 
Een m.e.r.-procedure vervult een functie om, waar keuzemogelijkheden bastaan, de 

voorgenomen keuzes te (her)overwegen, met name op milieuaspecten. Voor toekomstige te 

nemen bestuiten bestaat die mogelijkheid, terwijl voor eerder genomen beslulten die mogelijkheld 

beperkter is. Dit hoofdstuk geeft een overzlcht van m.e.r. procedure , de reeds genomen besluiten 

an de toekomstlg te nemen besluiten ten behoeve van de reallsatie van de voorgenomen 

activitelt. De relalle van het beleid met de bestaande siluatla van hel milieu en de voorgenomen 

activiteit komt aan bod in de taatste paragraaf van dlt hoofdstuk. 

3.2 M.e.r.-procedure 
Een milleueffectrapportage draagt bi] aan de besluitvormingsprocessen, waarbl] degene die een 

besluit eanvraagt als Initiatiefnemer wordt aangeduld en degene die bevoegd Is bestuiten te 

nemen als bevoegd gezag. In een m.e.r. procedure zijn diverse stappen en beslulten Ie 

onderscheiden. Een algemene toelichllng op de procedure is opgenomen in biJlage 7. De m.e.r.

procedure is gekoppeld aan de vergunningsprocedure . De samenhang tussen m.e.r.-procedure 

en vergunningsaanvraag is toegelicht In figuur 3.1. 

Electrabel Nedenand n.v. Is voor het voomemen een mllieueffectrapportage gestart ten behoeve 

van de besluitvorming door het bevoegd gezag over de vergunningsaanvraag ingevolge de Wet 

milieubehear (Wm). 

Voor de besluitvorming over de Wm-vergunningsaanvraag treadt Gedeputeerde Staten van de 

Provincie Galdenand op als bevoegd gezag. 

Bevoegd gezag Wet Mllleubeheer 

Gedeputeerde Staten van Geldenand 

Dhr. ing. A.M.R. de Gunst MSHE, collrdinerend behandelend ambtenaar van de Dienst W&W 
Postbus 9090 

6800 GX Amhem 

Talefoon: (026) 359 99 80 
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Ffguur 3.1 Procedure m.e.r. en Wm-vergunnlng 8G- bevoegd gezag, IN-Initlatiefnemer 
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3.3 Te nemen beslulten 
Alvorens met de voorgenomen activileit begonnen kan worden, dienen de volgende besluiten 

genomen te worden. 

Revlsievergunning Wet milieubeheer (Wm); Bevoegd gezag: Gedeputeerde Stalen van de 

provincie Geldenand 

(Mogelijke) bouwvergunning gemeente Nijmegen in ver1band mel de bouw van inslallalies 

Ter voor1berelding van het besluit over de bouwvergunnlngaanvraag dient de gemeenle dil 

voomemen bij Rijkswalerslaat aan te melden in het kader van de Beleidslljn ruimle voor de 

rivier (1997) die vraagt om een 2·sporen loelslng: zowelln hel kader van de Wet op de 

ruimlelijke ordening als de Rivierenwel 

Er bestaat geen lormele koppeling lussen het Ie nemen besluit over de aanvraag tOI 

revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer en een eventueel aan te vragen 

vergunning In het kader van de Natuur1beschenmingswel. In een aparte alweging wordl 

vastgesteld 01 een dergelijke vergunning noodzakelijk Is. 

3.4 Genomen beslulten 

3.4.1 Inloidlng 

Voor de nog te nemen besluiten dienen bij de realisalie een aanlal documenlen In acht te worden 

genomen, die kaderslellende 01 richtinggevende randvoorwaarden voor de voorgenomen act/viteit 

bevalten. Deze zijn hieronder beknopl weergegeven. Beleld en wetgeving ten aanzlen van 

klimaat, energie en alvalsloften zullen hierblj niel meer aan de orde komen vanwege hun 

behandeling in hooldstuk 2. 

3,4.2 Vigeronde vergunnlngen 

CG13 beschikt over meerdere vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer. 

Het terrein van de inrichling is, wal belren de vergunningen, in hel veneden ingedeeld in 

verschillende seclies: 

Seclie A had belrekking op de product/e-eenheden 11, 12 en 13, de olielanks, hel kolenpark -

zuid, de ROI (rookgas ontzwavelingsinstallalie) mel waterzuivering , de vliegasvenading, de 

DeNOx van G-12, de ammoniakopslag en de snelslartkelel 

Seclie B belrefl hel kolenpark - noord 

Seclie C omval de oude Sleg - eenheid (GGT1 + M6) + gebouwen, de hulpkelels en hel 

laboralorium 

Onderstaand is een opsomming gegeven van de vigerende vergunningen In het kader van de 

Wet milieubeheer. 
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Tabs! 3.1 Overzlcht vlgerende vargunningen 

WetteliJke basis Soort \l'ergunnlng InstallBtje 
o(melding 

Datum 

Wet inzake de vergunning G13 24-aug-77 

\ 

Kenmerk 

1334/714-AJZ 
!!!.d>1Y!",nlrel!ltv~ ____ =,...-___ ,,= __________ ==:-:::;-
Wol !N.ako do •• ""u!ronG GI3 l&-mrt-B2 MH 3181s.MHJ04 
luehlv.'onlreinl!l..~ _____ ___________________ • __ _ 

l1iO<lo""'l vorgunnlng G13. 11. 12, ROI 7-jut-8J MH 1158 

iivel geluidhinder ve,gunning G13, 11, 12, ROI 7-jul-83 MH 115~ 

Hfnda, ""u, vergunnino r"'I_ _ __ 0# ,....-"' ..... ~ MH85.1429 1&-<:Ipr-86 

IS-apr-56 

Demonstr OeNOx 

Wet inzaic:e de vergunnmg Demonslr~OeNOx MHe5T4i9 
~uthl_onl'.ll\lg ,ng ________ • ___ • __ • ___________ _ 
Hlnd'_1 ve'gunning P'rI< •• ~.".in , ISO kV .toIOon, SO 3-jul-66 MHos.l>SS2 
________ .. kV slation, 50/6~y.:!'!3!~.:. J~!iq,~~!:1"L _________________________________________ _ 
Hinderwet vergunning Sne!startkelel 3-jul-BS MH86.5567 

luchVgeluid vergunning RO-'2---

H~t---verg~;rng---~oratortum, magazijn, gas, 
olieopslag 

Hinderwer-- - vergunmng Hulpkelelinstallatie 

-------Gro~,~'i----~-...;ergun-ning Stonwala,-

~-- vergunnlng MagaziJn 

Wet inzake de vergunnlng 
luchlveronlreiniging en 
hinderwet 
Wet milieubeheer vergunning 

WeI milieubeheer vergunning 

wetmrneU'beheer--v;;g.;;;~fng 

Sedie B 

HiTideiWet 
S8ct"i8C 

vergunn;ng 

~----v-ergunnlng 

'---

DeNOx 

Bljstoken houtspaanders 

lekolielank, smeercontainer 

8ijsloken van houlspaanders 

Kolenpark 

Sleg 3 

25-ju'-86 MH86.15202 

19-dec-89 MWB9,B473-MW31DB 

19-1e1>-91 MW90.363B5-MW31 02 -

2]:fOb='~MiNif.8&i51---

jun-92 MW91 .28124 

21-01<1·92 MW92.30S77-6031020 

l1-1eb-g4 MW92 59956-
6093020 

5-jul-94 - MW94.4023 1 

2S-nov-g7MW97J'"2812---

lB-apr-B6 MHB51429 

Oec-75 

Rijkswalerstaal Direclle Oost-Nederland heelt in 1993 en 1994 een Wvo-vergunning afgegeven 

voor respeclievelijk de E-cenlra le en de warmtekrachlcenlrale. Opgemerkl wordt dal in hel kader 

van de nieuwe CIW rtchllijn mel belrekking tol de lozing van koelwaler door Eleclrabel voor de 

Centrale Gelderland een nleuwe vergunning is veneend op 6 december 2005. Tol slol is er door 

de provincie , op 13 april 1982, een ontlrekkingsvergunning afgegeven in hel kader van de 

Grondwalerwel. 
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3.4.3 Beslulten Inltlatie!nemer 

In 2000 heet! Eleclrabel al eerder een vergunningaanvraag ingediend voor een vergelijkbaar 

Inilialie!. Deze vergunning is weliswaar verleend door hel bevoegd gezag maar vervolgens 

vemieligd door de Raad van Siale . 

Vanwege de vooralsnog praklisch ongewijzigde doelstelling heert Electrabel besloten wederom 

een aanvraag in te dienen. Omdat sindsdien nieuwe corporate codes van kracht zijn geworden, Is 

het Inlliatief wei opnieuw geijkt. Ook hebben de door de omgevlng ingebrachte inzichten een 

plaats gekregen in het nieuwe voomemen. Tot slot zijn de nleuwste ontwikkellngen in wet- en 

regelgeving en de daaruil voortvloeiende jurisprudenlie in acht genomen. Met name de bezwaren 

uit de directe omgeving hebben er toe geleid dat het terugstoken van ABI-slib geen onderdeel 

meer uilmaakt van de bedrijfsvoering en ook niet langer wordl nageslreefd. Andere wiJzigingen 

len opzichle van hel eerdere inllialiel zljn: 

Gestreefd wordt naar het vervangen van kolen door duurzame brandsloffen tot een niveau 

van 8 PJ per jaar in plaals van de 5 PJ per jaar waarin de vorige procedure nog naar werd 

gestreefd 

Het voorschakelen van een vergasser maekt niellanger onderdeel uil van de plannen 

Er komi (veel) meer nadruk op hel aanlrekken van stoffen die op de Witte Lijsl van 

brandsloffen slaan om zo ook de duurzaamheid van het iniUalief te verslerken en de Input 

van in polenlie milieuvervuilende sloffen zo laag mogelljk Ie houden 

3.5 Toetsingskader 
Zonder Ie slreven naar volledigheid wordt in de laalsle paragraal (3.5) van dilll00ldsluk hel 

belangrijksle toetsingskader beschreven, voor zover al niel aan de orde gesteld in hoofdsluk 2. 

Bij hel vaststellen van de volgorde is meer gekeken naar de potentiBle relevantle dan de 

onderlinge hierarchie tussen de aangehaalde kaders. 

3,5.1 Doelmatlgheld 

Voor de blomassasoorten die als alva I beschouwd worden, dienl hel bevoegd gezag bij de 

vergunningverlening Ie loelsen dal aan een doelmatig beheer van afvalstoffen voldaan word!. In 

de Wet milieubeheer (artikel 1.1) luidl de omschriJving van doelmalig beheer van alvalsloffen : 

'zodanig beheer van alvalsloffen dat daarbij rekening wordl gehouden met het geldende 

afvalbeheersplan , dan wei de voor de vaslstelling geldende bepalingen, dan wei de 

voorl\eursvolgorde aangegeven In artlkel10.4, en de cr1teria genoemd In artikel 10,5, eerste lid' . 

Voorkeursvolgorde en mlnlmumslandaarden 

Binnen hel LAP dienlle worden aangetoond dal de voorgenomen aclivileil inde(daad als nuttige 

loepassing gekenmerl\t kan worden . De voorkeursvolgorde (artikeI10.4) Is reeds behandeld en in 

label 2.1 weergegeven, alsmede de cr11erla die In hel einde van paragraaf 2.3_2 worden genoemd 

daleen acUvlleit binnen de calegone nuttige toepassing vall. 
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Bij het beoordelen van nieuwe vergunningaanvragen dienl het bevoegd gezag verder Ie loelsen 

aan de minimumstandaard die voor de betreffende (calegorie van) alvalstoffen is vaslgesleld. De 

standaard kan worden gezien als een invulling van de voor1<eursvolgorde voor afvalbeheer voor 

alzonderlijke afvalsloffen en vormt op die manier een relerenlieniveau bij de vergunningverlening 

voor afvalbeheer. 

Het LAP stelt daarom minimumstandaarden aan de te gebruiken afvalstromen voor de minimale 

hoogwaardlgheld bij be- en verwerking van afval en is bedoeld om Ie voorl\omen dat afvalstoffen 

te laagwaardig worden verwerkl. De minimumstand,3arden zijn vaslgesteld op basis van LCA

resultaten uil het MER/LAP. Ze dienen als ondergrens voor vergunningverlening, ergo: 

vergunningen worden In principe aileen verleend als de aangevraagde activiteit minstens even 

hoogwaardig is als de minimumstandaard, dat wil zeggen als de acliviteit een milieudruk 

veroorzaakt die gelijk is aan 01 minder Is dan die van de minimumslandaard. De 

minimumslandaarden worden uilgewer1<t in de sectorplannen van het LAP. 

Tabel 3.2 geeft aile sectorplannen weer van de biomassasoorten die op de wilte lijst staan, en 

welke minimumstandaard daarvoor geld!. Gele lijsl biomassasoorten die bij elk seclorplan 

beschreven staan zijn, mel uitzondering van houtspaanders, achterwege gelaten omdat deze 

geen toepassing zullen krijgen als brandslol in CG13. 
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Taber 3.2 Sectorplannan voor ralevant. blomassa.troman en hun mlnlmumstandaard 

Sactorplan LAP 

~ectorplan 2: 

procesafhankelijk industrieel afval'2, 

§ectorplan 3: Restafval van handel. diensten en overheden 

~ectorplBn 9; Organisch afval 

tJ9!J_tfractj~~l! groenafval 

Mlnlmu m.5b1nda.rd 

Nuttige toepassing 

Verwijderen door verbrandini-...,. 

Nuttigeto~~~ _____ __ 

Sectof.E,lan 13: Bouw- an ,roopafval en daarmee ver.9~]kbare afvalstoffen 

Q.r.!~~Jl-!IJ~!l~_~_~ ___________________________ ... _______________________________ tJ_y.1!Ia..I!J!?.e£'!.:;~!1J9 ______________ _ 

~ectorplan 14: Verpakkingsafval 

~ateriaalsoort haul _~~~!l!!L ___ _ 
§)ectorplan 18:.E..apier en kBr!2D~ ___________________ _ 

Papier en karton niet geschikt voor materiaalhergebruik VerMJ~!ten doc.rve~.1!~LT!9 __ 
~_e.£l_~'FJ!I!1....?_~:_r~-,~!~!.... ____________________________ _ - ---------------
Uttval, niet voor hergebruik geschikt textiel en herbruikbaar textiel waarvoor geen Verwijderen door verbranding 

.,!fzetmaJ1den bestest 

Effectief en efflcltint beheer van afvalstoffen 

Voor een doelmatig beheer van afvalstoffen dient verder invulling gegeven te worden aan de 

cr1teria in artikel 10.5 (Wm), die een efficiE!nt en effectief beheer voorschrijven waarop effectief op 

toegezien kan worden. Dit houdt in dat de volgende elementen kunnen worden getoetst (VROM, 

2004): 

De kwallteit en kwantlteit van emlssies 

De kwalitelt en kwantiteit van de reststoffen na verbranding 

Voor de waarborglng van de kwaliteit en kwantiteit van emissies naar lucht, water, geluid en 

bodem is specifieke wet- en regelgeving van toepassing die uitgebreid behandeld wordt in het 

vervolg van hoofdstuk 3. 

De toe passing van reststoffen, zoals gips, bodem- en vliegas, is eveneens gebonden aan 

mlnimumstandaarden, die voor het voomemen in tabel 3.3 zijn weergegeven . Het LAP 

(sectorplan 7: alva I van energievoorziening) schr1jft voor dat reststoffen van kolengestookle 

elektriciteltscentrales als minimumstandaard nuttig toegepast dienen te worden in de vorm van 

materiaalhergebruik. 

12 Zoats bijvoorbeeld olijfresidu, palmpitkorrels, rijstresidupellets, ms'isrestpellets , uucetyptushout residu en 

houlspaanders 
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Deze minimumstandaard is van toepasslng op de reststoffen poederkoolvliegas, bodemas, en 

rookgasontzwavelingsgips_ Voor ABI-slib is geen minimumstandaard vastgesteld in het LAP. 

Tabel 3.3 Tostllng reststromen •• n minlmum.tandaarden 

Rest.tor Mlnlmumstandaard Sectorplan LAP 

Reststoffen van kolengestookte Nultige toepassing In de vorm van Sectorplan 7: Afval ven 

--, 

.~~~Ij£J!~l~!!.£!~!,=!I!'_~ __________________ '!l_'!.t..e_r:i'!~~!B~_~~2L-____________ ~~!'.Y~~~~e_~JL ____ .. ___ _ 

3.5.2 Emlssles naar lucht 

CAFE en NEC 

In oktober 1998 lanceerde het Milieu-Directoraat van de Europese Commissie (destijds nog DG 

XI geheten) een nieuw iniUatief om de verschillende aspecten van het EG-Iuchtkwaliteitsbeleid 

(Inclusief het emisslebeleid) in een kader samen te brengen. Dit initiatief had de wer1<titel Clean 

Air for Europe, of CAFE. De gebieden die in dit ambitieuze nleuwe kader zouden moeten worden 

opgenomen waren: 

Luchtkwaliteitsnormen, waqronder de Dochterrichtlijnen 

Emissies van stationaire bronnen, waaronder de ge'integreerde preventie en bestrijding van 

verontreiniging, grote stookinstallaties, verbrandingsinstallaties voor stedelijk alval, VOS

emissies van benzine-installaties, en emissies van oplosmiddelen 

Brandstofnormen, waaronder de Auto/Olie RichtliJn betreffende benzine- en dieselkwaliteit, en 

het zwavelgehalte van vloeibare brandstoffen 

Normen voor de emissies van voertuigen, waaronder die uit het auto-/olie-programma, 

alsmede voor tweewielige voertuigen, trekkers en niet voor de weg bestemde mobiele 

werktuigen, en testvoorschrlften; en 

De verzurlngs- en ozonstrategie~n 

In het kader van CAFE zou prioriteit worden gegeven aan verontreinigende stoffen die in de 

KaderrichtliJn worden genoemd, aan grensoverschrijdende luchtverontreiniging en aan stoffen die 

door een veelheid aan verschillende bronnen worden uitgestoten. Voorgesteld werd daarom dat 

verzurende emlssies, ozon, fijn stof (PM10)13, PAK's en zware metalen op de prioriteitenliJst 

zouden voor1<omen. 

13 Voor fijn stof zal naast aen luchtkwaliteitsnorm voor PM10 INellicht ook een luchtkwaliteitsnorm voor PM2,5 
worden ontwikkeld en mogelijk ook een emissieplafond 
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De specifieke doelstellingen van CAFE zijn: 

Ultwer1<en, verzamelen en valideren van watenschappelijke inrormatie betreffende 

luchtverontreiniging, waaronder prognoses en kosten-batenstudies 

Medewerking ver1enen aan de uitvoering van bestaande wetgevlng en het zo nodlg 

ontwlkkelen van nieuwe voorstellen 

lorgen dat de noodzakeliJke maatregelen voor het bereiken van de luchtkwatiteits- en 

depositiadoelstellingen op het juiste niveau worden genomen 

~ 

Perlodiek een strategie bepalen voor het vaststellen van doeisteliingen en kosteneffectieve 

maatregelen om die te berelken 

Verspreiden van Informatie die voorlkomt ult het programma 

Op 23 oktober 2001 is de Richtlljn 2001/Bl/EG vastgesteld door het Europees Panement en de 

Raad van de Europese Unie. Deze rlchllijn heelt betrekking op nationale emissleplafonds 

(Engels: National Emission Ceiling: NEC) voor vier stoffen zwaveldioxide (SO,), stikstofoxiden 

(NO,), ammoniak (NH3) en v1uchtige organlsche stoffen (NMVOS) te realiseren In 2010. Deze 

richllijn moel door de Lidstaten worden ge'implementeerd door mlddel van natlonale programma's 

die in oktober 2002 gereed hadden moelen zijn . Met de Uitvoeringsnotitie Emissleplafonds 

Verzuring en Grootschalige Luchtveronlreinlging 2003 getiteld 'Erop 01 eronder' Is dil voor 

Nederland gerealiseerd. 

In 'Erop of eronder' heefl hel kabinet ervoor gekozen om de emissieplafonds voor de vier NEC

sloffen Ie verdelen over de sectoren. Het kabinet heeflln januari 2004 eveneens besloten tot het 

vaslstellen van sectorale doelen voor de uilstoot van CO2 , Doordat in Is uitgegaan van hetzelfde 

energiegebrulk (mel uilzondering van de IERI< sector) stroken de sectorplafonds voor verzurende 

sloffen - afgezlen van enkele indellngsverschillen - in grote lijnen met die voor CO,. 

V~~r de energiesector heefl NEC de volgende consequenties: 

SO,: Oplimallsatie van rookgasreinlging In kolencenlrales (verhogen effici~ntie) 

NO,: Industrie, Energie en Raffinaderljen Aanscherping BEES AlB en eis in NeR kleine 

verbrandingsinstallaties industrie 

NO,-emisslehandel 

Voor de Nederlandse energiesector Is voor SO, een emissieplafond In onderhandellng. Gestreefd 

wordt naar 13,5 klon per jaar. Op dlt moment vinden bespreklngen plaats om te komen tot een 

convenant waarin deze maximale SO, emissie wordt geregeld. Voor NO, is er geen allocatie 

geweest; hiervoor is de emissiehandel in de ptaats gekomen. 

1<4 IER :: Industria, Energie en RaffinackJrijen 
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Emlsslereglme 

Bij de verbranding van biomassa treden emissies op naar de lucht. De regelgeving ten aanzien 

van emissie-eisen maakt daarbij onderscheid tussen 'schone' en 'vervuilde' biomassastromen. Dit 

onderscheid komt voarl uil de Europese richtlljnen 2001/BO/EG betreffende grate stookinstallaties 

(LCP: Large Combustion Plants) en 2000/76/EG betre/fende afvalverbranding (WI : Waste 

InCineration) (EU, 2000 & 2001 b). Eerstgenoemde is van toepassing op schone biomassa en is in 

de Nederlandse wetgevlng verwerkt in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer 

(BEES)A& B. 

De richllijn alvalverbranding Is van toepassing op installaties die overige biomassa gebruiken en 

stell strengere emissie-eisen, die in Nederland zijn vastgelegd in het Besluit Verbranden 

Afvalstoffen (BVA). 

Het BVA is van toepassing op installaties voor verbranding van alvalsloffen. behalve die 

alvalstoffen die het besluit uilsluit. Het besluit is bijvoorbeeld nlet van toepassing op het 

meestoken van aileen witte lijst biamassa. Dat wordt gereguleerd in het BEES-A. BIj het 

meestoken van een combinatie van witte en gele lijst biomassa is het BVA van toepassing. 

De emlssiegrenswaarde komt dan onder andere tot stand via de mengregel, die rekening houdt 

met het rookgasvolume gerelateerd aan de verbranding van steenkaol, witte IiJst biomassa en 

gele IIjst biomassa (respeclievelijk V,,,,,,,. (voor steenkool en witte IiJst biamassa) en V,lval (voor 

aile gele lijst biomassa)). Middels de grenswaarden die aan elk rookgasvolume gekoppeld zijn 

(respectievelijk c,,~. en C ..... komt de emissiegrenswaarde gedeeltelijk lot stand via de 

mengregel middels een gewogen gemlddelde van de rookgasvolumes. Een toelichtlng op de 

mengregel en de bijbehorende V- en C-waarden is te vinden in bijlage 8. 

Er bestaat anduidelijkheid over de manler waarop de mengregel dient te worden toegepast. Dil 

spltst zich toe op de vraag of het feit dat een brandstof op de wille lijst staat er oak voor zorgt dat 

deze stroom als "alval' dient Ie worden opgevat bij het toepassen van de mengregel. Daarom is 

er voor gekazen de mengregel in hel kader van dit MER op beide wijzen uit te rekenen en te 

presenteren. 

Het BVA kenmer1<t zich in principe door ean slrenger toelsingsregime dan het BEES-A. Verder 

reguleerl het BVA maer emissieparamelers dan het BEES-A, dallmmers aileen eisen oplegt voor 

SO,.., NO,- en stofemissie. 

Omdat het BVA uilgaat van (half)uurgemiddelden en er in de praktijk voor veel parameters 

gewerkt wordt met jaargemiddelden heelt Electrabel, in aanvulling op het BVA, een posilie 

bepaald voor wat betrefl de jaargemlddelde emissiegrenswaarden. 
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Vanwege de statistische relatie die er bestaat tussen korte- en lange tijd gemiddelden zijn deze 

grenswaarden meestal (veel) lager van de emissiegrenswaarden uit het BVA. Voor de meeste 

parameters is de posltie die Electrabel heeft ingenomen over de hoogte van de grenswaarde 

bepaald in (voor)averteg met lakale en nalionale milieupartijen en Bevaegd Gezag. Voor wal 

belrefl C,H" S02 en NO, is de hoogle van de grenswaarde afgeleid uil de ervaringscljfers van de 

cenlrale in Nijmegen zelf. 

T_bel 3.4 eVA eml •• legrwosw •• rda (In mg/mQ', tenzlJ and." vermaldt) nl toap ••• lng van de mengrageren 

de Jaargemlddalde emi.are (In mg/mo3, tenzlj .nd ..... vermeldt) 

Para meter BVA--emlaalegntnsw .. rde 

Toagarekend aan aile 8 PJ Toegerekand 8an 82.000 ton 

blomasaa houtapaanders 

SH, 3,9 1,9 

J.argemlddalda 

aml.t:si.gronawa.-rd* 

50, 178 197 180 

NO. 218 203 _...J22 _____ _ 
!:I_~L _________________ ~L ___________________________ ~_L ___________________ _______ 12-__________ _ 

HF 9 10 4' 

510r 18 20 5-

Cd&Tl 0.15 . ________ ~.!_!? ________________________ qcqQ~ _____________ _ 
§i.2.J!1 metalen1~ ____ D,1§. 0.15 0.04 

~!I 0.05 0.05 !hl:~t.;.... ... ___ _ 

PCDDIF 0,1 '!aLm' OllBglm3 0.01 nelm' 

CO ___________ ,200 

, Tol 2010, na 2010: 

•• 24h gemiddelde: 10 mg/m.l 

Mlnimallsatleverpllchtlng 

Mel hel verschijnen, aan hel einde van de jaren 'SO, van hel eerste Nalionaal Milieubeleidsplan 

werd in hel kader van het Ihema verspreiding een prioritaire lijsl opgesleld van 50 sloffen die op 

dat moment zodanlg milieugevaartijk werden besehouwd dat extra maatregelen noodzakellJk 

werden geacht. In de Nolitie Emissiereductiedoelstellingen priorilalre stoffen van 2001 

(geschreven door VROM op basis van hel NMP3) wordt geconctudeerd dat het Nederlandse 

milieubeleid voor veel mllieugevaanijke stoffen succesvol is geweest. 

l' Som metalen = som VBn As, Co, Cr, Cu, Mn, NI, Pb, Sb en V 
18 In hel BVA is geen k'NIk-emissiegrenswaarde verwoord. De els yoor k'Nik vlae;1 voort uil de EU-Rlchllijn 

20001761EG b.tr.~.ndo do vort>randing von arval 
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De oorspronkelijke lijsl van 50 stoffen is in deze notitie opgedeeld in een A-categorie (met 

bijbehorend stringent emissiereductiebeleid) en een B-categorie. Van deze B-categorie werd In 

2001 verwacht dat de slreefwaarden voor deze stoffen in 2010 nagenoeg in geheel Nederland 

gehaald zouden gaan worden, Tabel 3.5 geeft inzieht in de priorila ire stoffenlijst zoals die destijds 

Is gebruikl. 

Tabul 3.5 Priorit .. lnt ItoffenllJ8ot zoals die ven kracht was voor de impl.mentatie van hat nieuwe 

.tolfonbeleid (SOMS) 

A categori. S oat_gorla 

Acroleine Acrylonitril Melhylbromide __ ~ ______________ _ 

Be~en Al'3een __ ~!noxid..!-. _____ _ 

CB,dmium Asbest Elhyleenoxide 

Elhe~.,!n ____ _ __ . Chlooranillinen Styreen 

~!~~!1_t!!~ _______________ .. _______________ S;_~19_~'!'_~~;~~_~~ ___________________ r!!!!1_~~~c:<!~.!~h.!!~ ______________ . 

Koper Chroom 1,1 J 1-trich loorel~!!!.!1 _ ______ ______ . 

Lood , ,Mltlllooretl\a81l Tricl1l00r.th""o 

~8thylbenzeen (talueen) ____ Dichlaorme!haan Trichloonnelhaan 

~~~~.L ___________________________ ~~J£~!':!!!' _______________________ .Y~Y..I~J?,!i_«!! _____________________ . 

!,AK (benzo(' lEyro.n , fluorant. en) Fo n"o",le::.n,-__ . 

!'£!l_!l_!!c;::.r: _____________________________ ~!~!'!L'!.~ _______________________________________________________________ . 

~adon Hexachloorcyclohexaa!1 

lllikotoldlo16de KoollTIQ"",,1de 

~li!!.2!0_f______ Kwik _____ _ _____ . 

Ie'rachloore.!b!!~.Bl Formaldehyde 

Zink 

Oak in 2001 is de Strateglenota Omgaan Met Stoffen (SOMS) uitgekomen als startpunt van een 

vemieuwing van het stoffenbeleid. Een van de uitvlaeisels van SOMS is de (zeer lange) lijst met 

staffen die Zeer Emslige Zorg (ZEZ) mel zich meebrengen. Deze ZEZ-lijst, opgesteld door hat 

RIVM, heefl ten grondslag gelegen aan de momenteel vigerende lijst van stoffen waarvoor een 

minimalisatieverplichting geldt zoals beschreven in de NeR. Op daze lijst slaan drie categorieen : 

Extreem Risicovolle Stoffen 

Gas- of dampvormige stoffen 

Vaste stoffen 
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De eersle calegorie beval de PCB's, dioxines en furanen. De gas- en dampvormige sloffen ziJn 

14 mel naam en loenaam genoemde vluchlige koolwatersloffen. In de laalsle categorie zitten de 

PAK's, een grool aantal (chloor/broom houdende) koolwaterstoffen, nikkelsulfide, chroornv, en 

beryllium(-vertlindingen). Voor CG13 geldt in principe de minimalisalieverplichting voor dioxines, 

PAK en chroornv,. 

De mlnlmalisatieverplichling zoals beschreven in de NeR is vooral relevant voor stoffen op de 

bovengenoemde lijsl waarvan meer wordt geElmitteerd dan de bijbeh orende massagrensstroom. 

In het kader van een onderzoek naar emissie-mlnimalisatie wordt vastgesteld hoe de immissie 

zich verhoudl tol de relevanle kwaliteilsnormen , 

Mocht dil hel geval zijn, dan is de initiatiefnemer gehouden extra maatregelen te nemen om 

ervoor Ie zorgen dal de kwalileilsnormen wei worden gehaald. 

3.5.3 Luchtkwalitalt tan gevolge van immlssle8 

Beslult luchtkwalltelt 

Hel Besluil luchtkwaliteit bevat de regels ter Implementatie van de richtlijn van de Raad van de 

Europese Unie van 22 april 1999 betreffende grenswaarden yoor zwaveldioxide, stikstofdioxide 

en -oxlden, zwevende deeltjes en lood in de luchl. Deze richllijn is de eerste zogenaamde 

dochterrichtlijn die voortvloeit uit de In 1996 opgestelde EG-kaderrichtlijn. In het Besluit 

luchtkwalitei! zijn naast de genoemde stoffen en in afwachting van de tweede dochterrichtlijn de 

grenswaarden voor koolmonoxide en benzeen uit de bestaande Besluiten luchtkwaliteit 

onverminderd overgenomen. In 2004 is de richllijn voor arseen, cadmium, kwik, nlkkel en PAK's 

uitgebrachl. Deze moet de komende jaren in de Neder1andse wetgeving worden opgenomen 

zodat voor deze stoffen vanaf 2012 streefwaarden voor de kwaliteit van de buitenlucht zullen 

gaan gelden. 

Op 23 juni 2005 is het Besluit luchtkwalitelt 2005 (Slaatsblad 2005, 316) gepubliceerd. Het beslui! 

Is 5 augustus 2005 in werking gelreden en heert een tenugwerkende kracht tot 4 mei 2005. de 

datum van de voorpubllcatle van het Beslult in de StaatscouranL Een belangrijk verschil met de 

oorspronkelijke uilwerking van de richtlijn is de inlroduclie van de saldobenadeting bij hel 

beoordelen van initlatieven. 

In artikel 7 lid 3a/b slaat nu dal een Besluursorgaan niet hoeft op te treden als de concentratle in 

de buitenlucht per saldo vertletert of tenminste gelijk blijft. onder voortlehoudt dat het genomen 

beslult afdoende wordt gemotiveerd. 
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Maxlmaal Toelaatbaar Risico 

In de VROM publicalie uit 1999 'Stoffen en normen - overzicht van belangrijke stoffen en normen 

in het milieubeleid' worden onder andere de milieukwaliteilswaarden voor de luchl in de vorm van 

jaargemiddelden voor Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) weergegeven . Deze waarden hebben 

geen juridische slatus maar kunnen wei worden gebnuikt am luchlkwalileit te beoordelen. 

3.5.4 Geluid 

Voor de locatie van de voorgenomen activiteit, het induslrielerrein Noord Kanaalhavens in 

Nijmegen, is een geluidszone vastgesteld. Dit houdl in dat voor het aspect geluid grenswaarden 

zijn vastgesteld ten aanzien van de gecumuleerde geluidsbelasling ter plaatse van de zonegrens. 

Deze geluldszone is opgenomen in hel Geluidszonebesluit Centrale Gelderland-terrein van 

12 oktober 1990. 

In de vigerende Wrr"vergunnlng zljn eisen gesteld aan de geluidsemissie afkomslig van de 

huidige infichting In hoofdstuk 5 wordt hier nader op in gegaan. 

3.5.5 Emlssles nur water 

Door de Rijksoverheld en de regionale waterkwaliteitsbeheerders waaronder Rijkswaterstaat in 

geval van de grote rivieren, zijn diverse besluiten genomen die gerichl zijn op het bereiken dan 

wei handhaven van een goede kwaliteit van hel oppervlaktewater: 

Wet veronlreiniging oppervlaklewateren 

Wet op de waterfluishoudlng 

Vlerde Nota Walerhuishouding (uitgaande van de Derde Nota Waterhuishouding en de 

Evaluatienota Water) 

Beheersplan voor de Rijkswateren 

In de vlgerende lozingsvergunning is de kwaliteit van het te lozen water aan voorschriften 

gebonden. Omdat het initlatief geen impact heert op het ABI-effluent (zoals beschreven In 

paragraaf 6.6_3) wordt in dit MER hier verder geen aandacht aan besteed. 

3.5.6 Europese richtlijn 96/611EG IPPC 

Vanaf oktober 1999 is de Europese IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) richUijn 

van kracht geworden voor nieuwe inrichtingen en cruciale wijzigingen aan bestaande inrichtingen. 

Hel doel van de richtlijn is ge'integreerde preventie en beperking van veronlreiniging. In eerste 

instantie komt de fichtlijn met maatregelen ter voorkoming van emissies naar lucht, water en 

bod em, en in tweede instantie met beperking van deze emissies met inbegrip van maatregelen 

voor afvalstoffen. 
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In deze richllljn staat onder andere vermeld dat voor vergunningen de toepassing van de Best 

Available Techniques (BAT), in het Nederlands vertaald als Beste Beschikbare Technleken 

(BBT), gebruikt dient te worden voor energie-installatles met een thermische Input van 50 MW of 

meer (categorle 1.1). 

Dennllie besle beschlkbare leehnleken (Wet milleubeheer): 

Voar hel berefken van een haag ntveau van belchennlng van hel milieu meeel doellrelfende 

lechnleken om de emllslea en Indere nadellge gevolgen voor hel milieu, die een Inrlehtlng kan 

veroarzaken, Ie voorkomen of, Indlen dal nlel mogellJk Is, zoveel mogellJk Ie beperken, die - koslen 

en balen In .anmerklng genomen - economllch en lechnlseh haalb.ar In de bedrlJfsllk waartoe de 

Inrlchllng behoort, kunnen worden loegapasl, en die voor degene die de Inrlehllng drlJl!, 

redellJkerwlJa In Nederland of d •• rbullen Ie verkrlJgen zlJn; d.arblJ wordl onder lechnleken mede 

begrepen het antwerp Van de Inrlchtlng, de wlJze wa.rop zlJ wordl gebouwd en and em au den, 

alsmede d. will. van bedrllflvoerll!!! en de wille wurop deln,lehUng bulle" gebrvl~ wordt gesteld 

Hlermee kan gewaarborgd worden dat in deze inrichtingen aile passende preventieve 

maatregelen tegen verontrelniglngen genomen worden. Deze richlll)n richt zich dus op 

installatles, in tegenstelllng tot de Wm. Omtrent de BAT zijn ,eferentiedocumenlen opgesteld, de 

zogenaamde BREF documenten. Het EU-IPPC-Bureau gaat er vooralsnog van uit dat aile 

BREF's aan het elnde van 2005 zullen zijn voltoold. 

Er zijn zowel verticale als horizon tale BREF documenten. De horizon tale BREF documenten zijn 

van toe passing op aile sectoren ult blJlage I van de IPPC-richtlijn, maar hebben slechts betrekklng 

op een aantal bijzondere onderwerpen, De Regeling aanwijzing BBT documenten ge8ft aan 

welke van toepassing zijn. 

Zoals aangegeven In de Regeling aanwljzing BBT documenten heeH de verticale BREF die 

primair van toepassing Is, betrekking op de Large Combustion Plants (LCP). In mel 2005 is 

hiervan de laatste versie, Inclusief de samenvattlng, ultgebracht. Normaal gesproken is dit de 

laatsle stap ter voorberaiding voor het officieel goedkeuren (en vrijgeven) van het document door 

de Europese Commlssie. Opmerkelljk is dat in dit document expllciet wordt aangegeven dat op 

een (groot) aanta! aspecten er lussen de partijen die belrokken zljn geweest blj de 

totstandkoming van het informatiedocurnent, geen overeenstemmlng is bereikt aangaande de 

beschrijvlng van BBT. 

De van toepassing zijnde horizontale raferentiedocumenten voor de voorgenomen actlvltelt zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabsl3.6 MogallJk !'tIlev.nle horizontals rafarantiedocumenten 

BREF.-<focument Sbiltus Relevantl. Wi]ze van behendeling 

Koelsystemen Formeel Ja Evaluatie aandachtspunten 

.Jl..~~r<I 
Qe:.!.n overslag _____ ~REF I!rgerond Ja Evaluatie Dandachtspunten 

Monitoring Formesl Ja In communicatie met bevoegd gezag tiJdens 

_ ________________________ 9!.l!.~!?pJeerd ______________ _ ___Y!~~!'..n~'!!~!!!!!'j~EE.~~~ _______ __ _________ . 

Economics & Cro!.s media BREF afgerond Ja Inhoud wordt bekend verondersteld. Toepassing, waar 

Effed s relevant op basis van kostenefJecHviteilsberekeningen, 

al, vl!troe~itd"g van mnleuort'eden 01 aconom~.ch. 

_______________ .. ___________________________________________ 'l~!!~~!i!!!.I!!~_!.!'.!!_a_'l~!!"!i_~~E.P..rE_~~~!I!J~_~!..~C!~_~ii~ ___ . 

EneJq{ Efficiency 8e~jnstedium Ja Nog niet mOieIL ____ ______ _ 

In paragraaf 4.1.12 en bijlage 14 wordt de huidige situatie vergeleken met het niveau van Best 

Beschikbare Techniek (BST). Paragraaf 5.1,12 gaa! in op de relatle tussen nog niet 

ge'implementeerde maatregelen In de bedrijfsvoenng in relatie tot BBT. 

De inhoud van de BREF Afgas- en afvalwatersystemen wordt gedekt door de andere referentle 

documenten die specifieker en (over het algemeen) strenger zijn . Ook omdat in de Regeling van 

VROM voor een inrichting als de centrale nlet wordt aangegeven rekening te houden met deze 

BREF is dit document verder nlet beschouwd. 

3.5.7 Vogel- en habltatrichtlljn 

Een ander onderdeel van de Europese regelgeving is de Vogelnchtlijn en de Habitatrtchtlijn, die 

van kracht zijn In aile Europese IIdstaten. In beide richtlijnen is een 

gebledbeschermingscomponent en een soortbeschermingscomponent opgenomen. De 

soortbeschermingscomponent voor de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn is in de Nederlandse 

wetgeving opgenomen in de Flora- en Faunawet. Voor de gebiedbeschermingscomponent van 

met name de Vogelrichtlijn is per 1 oktober 2005 de natuurbeschermingswet van kracht. Op basis 

van deze weI Is het verplicht een naluurbeschermingswetvergunnlng aan te vragen wanneer er 

mogelijk sprake kan ziJn van effecten op natuurwaarden. Op basis van een voortoets moeten de 

mogelijke effecten inzlchtelijk worden gemaakt. 

Hel doe I van de Vogelrichtlijn uit 1979 Is het beschermen van aile In het wild levende vogels en 

hun leefgebieden binnen het grondgebled van de EU. De Habllatrichtlijn uit 1992 heeft als doel 

het behoud van de totale biologische diversiteit van natuurtijk en halfnatuurtijk habitat en wilde 

fiora en fauna (met ultzondering van vogels) op het grondgebied van de EU. 
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De Habitatrlchtlijn geldt aileen voor die soorten aanwezig in het plangebied van de voorgenomen 

activiteil die vermeld staan in bijlage IV van de Habilalrichtlijn. Op aile overige soorten is 

beschermlng vanull de Flora- en Faunawel van toepassing. De Vogelrichtlijn en Habitalrichtlijn 

zljn aileen van loepassing Indien de voorgenomen aclivileil binnen 01 In de direcle omgeving 

plaalsvindl van een aangewezen Vogelrichllijngebied of Habitatrichllijngebled. 

In hoofdsluk 4 van dll MER wordl aangegeven hoe de siluatie ler plaalse eruit zie!. Evenluele 

effeclen op deze gebieden worden in hoofdstuk 7 aan de orde gesleld. 

3.5.8 Flora- en Faunawet 

Sinds 1 april 2002 Is de bescherrnlng van dler- en plantensoorten in Nederland geregald in de 

Flora- en Faunawe!. Het doe I van deze wet Is het instandhouden en beschermen van in het wild 

voor1<omende planlen- en dlersoorten. In beglnsel houdt deze wet In dat aile schadelijke 

handelingen ten aanzien van bescherrnde planten- en dlersoorten verboden zijn. Een ontheffing 

(ex. artikel 75, vterde lid, onderdeel C, Flora- en Faunawet; ontheHing voor rulmtelijke ingraep) 

kan aangevraagd worden, maar slechts onder strikte voorwaarden zullen afwijkingen van de 

verbodsbapalingen gehonoreerd worden. 

Bij het beoordelen van een aanvraag voor een onthefting wordt onderscheld gemaakt In drie 

verschillende categorieen: 

Inheemse vogels alsmeda planten- en diersoorten ult bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

Minder algemene soorten die nlel onder hel eersle punt zijn vermeld 

Meer algemene soorten 

Dit onderscheld wordl gemaekt om enigszlns Ie voor1<omen dal zeer algemene voor1<omende 

soorten leiden tol uitgebreide vergunningsprocedures, indlen deze soorten beschermd worden 

door de Flora- en Faunawe!. 

3.5.9 RulmteliJke ordttnlng 

Hel voomemen, zoals beschreven In paragraaf 1.2.2 en 4.1 van dit MER, wordt gerealiseerd op 

hel terrein van CG13 in Nijmegen. Op de geplande localie hebben in hel veneden de 

kolengestookte eenheden 11 en 12 gestaan. Op deze localie is het op besis van het vigerende 

bestemmlngsplan (Haven- en Industriegebied Nijmegen-West 1979-IV) toegestaan te bouwen 

met een maximum bouwhoogle van 65 meter. 

Natuuroeschermingswet nog opnemen. 
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3.5.10 GemeentetlJk beleld 

De gemeenle Nijmegen heeft het 'Uilvoeringsprogramma veroelering luchlkwaliteit Nijmegen 

2004-2007' opgesleld. In het plan zijn voor verschillende aandachlsgebieden maalregelen 

opgenomen. De meesle van deze maatregelen zijn gericht op de aanpak van verontreiniging bij 

de bron, uilgewerkt door hel lerugdringen van de uilstool van fijn stof en slikstofdioxide. 

Hel plan he eft vier hoofddoeten: 

Hel plaatselijk verminderen van de milieudruk door luchtverontreiniging 

Hel voldoen aan Europese en landelijke regelgeving op hel gebled van luchtkwaliteit 

Draagvlak bij partijen ver1<rijgen voor het ultvoeren van maatregelen die daartoe bijdragen 

Een kader scheppen voor het maken van strategische keuzes op het vlak van ruimtelijke 

ordening, ver1<eer, industrie, inlegrale handhaving en monitoring teneinde ruimtelijke 

ontwikkellngen mogelijk te maken 

Recent Is het Uitvoeringsprogramma Verbelering Luchtkwaliteil Nljmegen 2005-2010 

(voorontwerp) vastgesteld. Dit ultvoeringsprogramma betren een doorrekening van het bestaande 

Uitvoeringsprogramma 2004-2007, waalin 33 maalregelen zijn opgenomen am de luchtkwaliteit 

in Nljmegen Ie verbeleren. Uil het Ullvoeringsprogramma Verbetering Luchlkwalileil Nijmegen 

2005-2010 blijkt dat de CG13 de grootste emissiebron is van slikstofoxiden en fijn stof op het 

grondgebied van Nijmegen. Door de hoge schoorsteen draagl CG13 echler nauwelijks bij aan de 

lokale immissie. Door de hoogte van de schoorsleen is de verhoging van de 

achtergrondconcentralles die is toe Ie rekenen aan de centrale in een veel groter gebled 

benedenwlnds van Nijmegen zeer gering en moet worden uitgedrukt in fracties van procenlen. 

Daamaast wordt de nuancering gemaakt dat er .Iechts een paar van deze kolencenlrales in 

Nederland zijn en ook de bijdrage ervan aan de totale landelijke emissie van stikstofdioxide 

beperklls. 

3.5.11 Ovenge wet- en regelgevlng 

In hel kader van de Wet milieubeheer bestaat nog meer regelgevtng die aan de orde komt bij hel 

beoordelen van bepaalde onderdelen van een inrichting als deze centrale. In de bovenstaande 

paragrafen wordl niet geprobeerd uitputlend te zljn. 

Relevanle regelgeving mel betrekking tol hel toelsen van de beschreven effecten in dit MER 

wordt in de komende hoofdstukken behandeld . In andere gevallen is de aanvraag 101 vergunning 

in hel kader van de Wei milieubeheer de meer loegesneden plaats om hierop lerug te komen. 
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4 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

In dil hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf de huidige inrichting beschreven. Vervolgens wordt 

voor de verschillende milieuaspecten beknopt Ingegaan op de huidlge situatie ter plaatse, met 

name voor wat belreft de impact op het milieu die wordt veroorzaakt door CGI3. Om deze vast te 

stell en is gebruik gemaakl van een aanlal brannen, De belangrijksle zijn: 

De vigerende Wm-vergunning 

Hel huidige bestemmingsplan 

Daamaasl worden oak, indien van loepassing, aulonome ontwikkelingen aangehaald . Deze 

kunnen in principe voorlkomen uil voorzienbare veranderingen in de bedrijfsvoering van de 

beslaande inrichling, op slapel slaande aanpassingen in de wel- en regelgeving en wijzJgingen in 

de rulmlelijke zin. 

4.1 Technlsche beschrlJving van de bestaande Installaties op CG13 

4.1.1 Aigemene kenmerken van de Inrichtlng op deze localle 

CG13 Is gelegen aan de Weurlseweg 460 Ie Nijmegen. Hellerrein van de inrichtlng IIgt 

ingesloten door de rivier de Waal aan de noordoostzijde. het Maas-Waal kanaal aan de 

noordweslzijde. de Industrieweg aan de zuidwestzijde en de Weurtseweg aan de zuidooslzijde, In 

figuur 4.1 a is een gedelallleerde 3D voorslelling van de bestaande inslallatie weergegeven . In de 

/egenda bij figuur 4.1 a zijn de belangrijkste onderdeJen van de ins/allatie opgenomen. Figuur 4.1 b 

geeft in een vereenvoudigd proces schema de belangrijkste onderdelen van de kolengestookte 
eenheid. 
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Flguur 4.1bProc8sschem8 Geldertand 13 

Op het terrein ligl len zuiden van de haven CG13 de ontvangst- en handlingsinstallatie (molens 

en lussenopslag) voor de houlspaanders dat sinds 1996 wordt meegestookt en het 

dienstgebouw. Ten noorden van de haven bevindt zich het kolenpark. Ten noordoosten van het 

terrein is zowel een 50 kV- als een 150 kV-{)nderslalion gesilueerd. Beide stalions zijn eigendom 

van Continuon !In zijn via diverse hoogspanningsleidingen veroonden mel hel dislribulienet. 

CG 13 is aangesJolen op deze onderslalions. 

CG 13 Is een convenlionele poederkoolgestookte cenlrale met een nelto elektrisch vermogen van 

602 MW_ Behalve eleklriciteit produceerl de centrale oak warmte die aan bedrijven, gelegen aan 

de Waalbandijk, geleverd wordt. Ais hoofdbrandstof wordl steenkool gebruikt. De centrale is 

ontworpen om in bJjzondere bedrijfsslluaties over te sChakelen op huisbrandolie (HBO). In de 

praktijk wordt HBO aileen gebruikt voar het opslarlen van de eenheid . 

De eenheid besch ikt verder over twee hulpketels, de HulpKeteJ (HK) en de SnelStarlKetel (SSK). 

De HK levert stoom voar het opstarten van CG13 en voor warmtelevering aan bedrijven in de 

omgeving als de eenheid buiten bedrijf is. 
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De HK doet tevens dienst ten behoeve van de elgen warmtevoorziening als de eenheid buiten 

bedrijf Is. De SSK is een snelstartketel die continu wanm gehouden wordt am snal stoom te 

kunnen leveren aan de bedrijven in het geval CG13 onverwachts wordt algesctlakeld. De 

brandstol voor zowel de HK als de SSK Is HBO. maar deze ketels kunnen desgewenst 

overschakelen op aardgas. 

De bedrijfsvoering vindt plaats op basis van een gacertificeerd milieuzorg systeem. In bijlage 15 

wordt dit beknopt beschreven. 

4.1.2 Brandalof 

De centrale Is oorspronkelijk gebouwd voor het gebruik van vasle en vloeibare brandstol, te 

weten kolen en (zware) olie. Sinds 1994 heelt de cenlrale vergunning voor het meesloken van 

SO.OOO Ion houlspaanders per jaar. 

Naast houtspaanders mag de centrale jaa~ijks ook nag SO. 000 ton larwegries meestoken (op 

basis van meldingen onder de vigerende vergunning). De tarwegries wordl gemengd over de 

kolenberg verdeeld zodal een optimale mix met de te verstoken kolen kan worden gegarandeerd. 

De huidige biomassameestook ( 60.000 tonljaar houtspaanders en 60.000 ton/jaar tarwegries) 

heelt in potentie een energle-inpul van 2 PJ~aar. Hienmee kan hel gebruik van 75 ktonfJaar 

steenkool venmeden worden. De COrreduclie die daarmee gemoeid is bedraagt ongeveer 

175 kton/Jaar. 

4.1.3 AcceptatJe 

Het meestoken van houtspaanders Is vergund onder voorwaarde dat sr sprake is van een 

goedgekeurd houtacceptatieplan. Dit plan Is inmlddels onherroepelijk vastgesteld . 

4.1 .4 Aanvoer 

Kolen 

De benodigde kolen worden per binnenvaartschip over de Waal aangevoerd. CG13 beschikt over 

een eigen haven. Voor het lassen van schepen bevlnden zich op de noordkade van de haven 

twee op rails verrijdbare kranen, met elk een loscapaciteit van circa 1.000 ton per uur. De 

loskranen lassen de kolen op een verdeellransportband, die de steenkool vervoert naar de opslag 

of direct naar de kolenbunkers van de ketel. Om de versprelding van kolenstol tegen Ie gaan. 

wordt een laag cellulose gespolen op de kolenberg. 

Olle 

De aanvoer van vloeibare brandstoffen geschledl eveneens per blnnenvaartschlp. Deze schepen 

worden algemeerd aan de zuidzijde van de haven. Voordat de schepen gelost worden. wordt uit 
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voorzorg een oil beam am de schepen gelegd om veronlreiniging van hel waler te beperken in 

geval van een onvoorziene emissie. De olie wordt door een pomp aan boord van de 

lankschepen. naar opslaglanks op het zuidweslelijke terreingedeelle gepompt. 

Houtapaanders 

De aanvoer van houtspaanders vindl plaats middels vrachtwagens. 

Tarwegrles 

De larwegries wordt in kolenbakken aangevoerd aan de Centrale Gelderland. Het lossen vindt 

plaats mel een kraan. waarbij een kolenbak naast een tarwegriesbak wordt gelegd. en de 

kraanmachinist steeds afwisselend een tarwegries schep en een kolenschep neeml. 

De larwegries komi vermengd mel de kolen lerechl op een kolenveld. Over de laalst 

aangevoerde tarwegries komt steeds per veld een laag pure kolen te IIggen. 

Het kolenberg afgraafsysteem graan het kolenveld af. en brengt de kolen naar de kolenbunkers. 

4.1.5 Opslag 

Kalen 

De kolenopslag bevindl zich ten noorden van de inlaalhaven. Dit kolenpark bestaal uit twee 

opslagvelden. waarbij op ieder veld maxlmaal 50.000 Ion kolen kan worden opgeslagen. Elk 

opslagveld beschlkl over een argraafmachine mel een capacilelt van 1.000 Ion per uur. Deze 

algraafmachine brengt de kolen op een transportbandsysleem via de bunkers naar de 

kolenmolens. 

Olie 

De opslagtank op het zuidwestelijke terreingedeelte bestemd voor zware stookolie heelt een 

inhoud van 36.500 m'. De tank voor HBO heelt een inhoud van 5.000 m' en is geplaatst in een 

tank waar voorheen zware stookolie werd opgeslagen. De lanks slaan in een omdijkte put met 

een inhoud van 74.000 m'. In de nabijheid van de tanks staan olletransportpompen opgesteld. die 

de olie naar de oliebranders in de ketel pompen. 

Houtspaanders 

Na gewogen te zijn op de weegbrug bij de in gang van het cenlrale lerrein worden de containers 

dlrecl op het traverse sysleem geplaalst. 01 indien daarop geen plaals meer is. op de opstelplaats 

naast hel Iraversesysteem geparkeerd. Hel traversesysleem zorgt ervoor dat zodra de 

houtspaanderbunker bijna leeg is. er een nieuwe container in de bunker wordt gekiept. 

Tarwegrles 

De opslag van larwegries is gelijk aan die van de kolen. 
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4.1.6 Voorbewerklng 

Kolen 

De kolen worden via hel transportsysleem naar de kolenbunkers in het ketelhuis gelransporteerd. 

Vanuil deze bunkers worden de kolen getransporteerd naar zes kolenmolens, waarin deze tot 

poederkool worden vermalen. Vervolgens wOrdl de poederkool vanuit de kolenmolens naar de 

kolenbranders in de ketel gevoerd. 

Olie 

De gebruikte olie behoefte geen voorbewerking. 

HoutspaandefS 

Vanuil de houtspaanderbunker worden de spaanders met een transporteurketting, over een 

windshifter en magneetafscheider naar de hamermolen geleld. In de hamermolen vindt de eerste 

maling plaats. Na de hamerrnolen wordl het hout gezeefd; ongeveer de helf! Is d,m reeds op de 

goede fiJnheid en gaat pneurnatisch naar de zendinslaltalie. Het andere dee I wordt in een lweede 

maalstap, via 2 dagbunkers en 4 zogenaamde micromltls, op de juiste fijnheid gebracht, en komt 

daama ook bij de zendinslallatie terecht. Deze transporteert hel pneumatisch naar de houtsilo. 

Van daaruit wordt het fijngemalen hout In de poederkoolteidingen naar de kolenbranders toe 

ge"injecteerd. 

Tarwegrles 

De voorbewerking van tarwegries is gelijk aan die van de kolen, 

4.1.7 Water- en stoomcyclus 

De belangrijkste onderdelen van de water- en sloomcyclus zijn de stoomturbines, condensor en 

voedingwalervoorwarmers, de ontgassers en kelelvoedlngwaterpompen. In de kelel wordt door 

warmteoverdracht via de pljpwanden water omgezet in oververhitte stoom van hoge druk (185 

bar) en hoge lemperatuur (540 ·C). De stoom wordt eerst naar de hoge druk (HD) stoomturbine 

geleid. Vervolgens wordt de stoom opnleuw verhit en naar de middendruk (MD)- en 2 lagedruk 

(LD) turbines geleid. De in druk en temperatuur afgenomen stoorn uit de LD-sloornturbines wordt 

door (koel)waler afkornstig ult de Waal gecondenseerd in een condensor. Dtt condensatieproces 

slaat bekend als een doorstroomkoeltng. De koelwaterbehoefle bedraagt circa 26 m'/s. 

Om de kwallteit van hel kelelwater op pelt te houden, wordt een deelstroom van het condensaal 

alvorens hel weer gebruikt wordl als voedingwater door een condensaatrelniglngsinstaltatie 

gevoerd. De condensaatreinigingsinstaltatie bestaat uil een kalionfiller en een mengbedfilter. 
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De filters worden geregenereerd met zoutzuur en natronloog. Vanuil de condensaatinrichting gaat 

het water via voorwarmers (waar het water wordl opgewarmd met behulp van warmle die wordt 

geleverd door stoom afkomstig van aflappunlen van de sloomturbines) en (eventueel) een 

ontgasser (waar de lucht die tijdens de start evenlueel aanwezig is In hel water uit het water 

wordt gehaald) via de hoge druk voorwarmers weer naar de ketel. 1ijdens regulier bedrijf wordt 

de kwaliteit van het water op peil gehouden door zuurstofconditionering. 

kate Ivoedlngpom p 

Figuur 4.2 Schematische weergave water- en stoomcyclus 

4.1.8 Elektrlclteltsopwekking 

De stoomturbines driJven een generator aan, waarmee eleklnciteit wordl geproduceerd. Het 

elektrisch vermogen bedraagl 602 MW. Deze opgewekte elektriciteit wordt onder een spanning 

van 150 kV afgeleverd aan het elektrisch verdeelslation, dal zlch aan de noordoostzijde van het 

centralelerrein bevindt. Het energietransport tussen de hooldtransformatoren van eenheid CG13 

en hel verdeelstation vindt plaats via bovengrondse hoogspannings/ijnen. 
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4.1.9 Rookgallbehandellng 

De rookgassen uit de kelel worden na reiniging In een DeNOx-inslalialie, vliegasvangers 

(E filter'?) en een rookgasonlzwavelingsinstallatie door een 150 meier hoge schoorsteen naar de 

buitenlucht afgevoerd. 

Bad.m .. 
.tva .. 

Flguur 4.3 Schematlsche weers.va roOkgllRllnl;lng11l 

DeNOx-lnataliatle 

De DeNO,-instaliatie bestaal uit: 

Een eco-voorverwarmer (aileen functie bij laaglast om de gewensle lemperatuur te bereiken) 

Een ammonia losinslallalie 

Een atmosferische ammoniaopslag tank van 600 m' 

Een ammonia doseerinslallatie 

Een ammonia verdampinstallatle 

Twee denilrificatiereacloren 

Bij een selectieve kalalytische neduclie (SCR) DeNOx-inslalialie wordl ammoniak (NH,) in de 

rookgassen gei'njecleerd. De rookgassen met de ammoniak wordell over een kalalysator geleid , 

11 E niter = Elektrofilter 
11 De gasvoorverwarrneT is beter bekend als de GAVO 
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Bij een temperaluur van circa 320·C vinden dan de volgende reacties plaats; 

4 NO + 4 NH, + a, ~ 4 N2 + 6 H20 

2 NO, + 4 NH, + 0, ~ 3 N, + 6 H20 

Op deze manier wordl NOx in de rookgassen omgezel in slikstof en water. 

De ammonia (24,5 % NH, in waler) wordt per lankauto aangevoerd. Op het lerrein is een 

loslnstallatie die beslaat uil twee lospompen, die de lankwagen leegpompen naar de 

ammonlaopslaglank. Dg ammonia wordl opgeslagen in een dubbelwandige atmosferische tank 

van 600 m' (vulling aa %). De tank ademl via een absorptievaalje gevuld mel demiwater. 

Een redundant (dubbel) uilgevoerde ammonia doseerinstallalie verpompt de ammonia naar een 

ammoniaverdamper (sproeiverdamper). In de ammoniaverdamper wordl de ammonia met behulp 

van sloom en voorverwarmde verdunningsluchl verdampl. De zo gevormde ammoniak wordl voor 

de DeNOx-reacloren (in elke rookgasslraal een reaclor dus lolaal twee reacloren) in de 

rookgassen ge·injecteerd. 

VllegasvangerB 

Na de DeNOx-inslalialie wordt het vliegas uit de roollgassen gehaald met behulp van 

elektrostatische vllegasvangers. De werking van de elektrostatische vliegasvangers is als voigt: 

tussen twee eleklroden (afstand 300 mm) wordt met behulp van een hoge negalieve 

gelljkspanning (20 - 70 kV) een sterk elektrisch veld opgewekl. Hiertoe bezll de negatieve pool 

(sproei-elektrode) een sterk gekromd oppervlak (puntige draden gespannen in een draadarm). De 

sproei-elektroden wekken een corona-ontiading op waardoor het rookgas wordl gei'oniseerd. Het 

in het rookgas zwevende stof verkrijgt daardoor een negatieve lading en beweegt zich in het 

eleklrostatische veld naar de geaarde positieve neerslagelektroden. Hel daar neergeslagen stof 

wordt door een molorgedreven klopinstallatie, die op bepaalde lijden ingeschakeld wordl, 

afgeklopt en vall dan in verzamelbunkers. 

Rookgaaontzwavellngslnatallatle 

Na de elektroslatische vliegasvangers wordt het rookgas door de rookgasontzwavelingsinstallatie 

geleid. Door de hieribij toegepaste naHe reinigingsmethode wordl nog ongeveer 75 % van de na 

de elektroslatische vliegasvangers aanwezige stof uilgewassen. 

Verwijdering van zwaveldioxide uit de rookgassen vindt plaals in twee installalies namelijk ROI-50 

en ROI-40 (nummer 15 en 16). ROI-50 is de oudsle installatie, hierin wordt ruim 40 % van de 

rookgassen ontzwaveld. In ROI-40 wordl biJna 60 % van de rookgassen onlZWaveld. De werking 

van ROI-50 en ROI-40 is identlek, met uitzondering van de aanwezigheid van een GAVO in 

ROI-50. 
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De rookgasontzwavelingslnstailatle beslaat uit de volgende onderdelen: 

Rookgassysteem 

Wasvat 

Kalksteensuspensie-aanmaak 

Ontwatering 

Waterbehandeling 

ECOFYS 
~ 

Bij ROI-50 is nog een GAVO ge"instaileerd. Deze GAVO koelt de rookgassen af voordat deze 

worden gewassen en warmt de rookgassen weer op nadat ze gewassen zijn. 

De rookgassen worden halverwege het wasvat binnengeleid en worden boven uit het wasvat 

afgevoerd naar de schoorsteen . In het wasval worden de rookgassen gewassen met een 

kalksteensuspensie. HierbiJ treden de volgende reacUes op: 

S02 + H20 ~ H2SO, 

H2SO, + CaCO, ~ CaSO, + H2CO, ~ CaSO, + CO2 + H20 

De oplosslng wordt onder in het wasvat opgevangen. In de oplossing in het wasval wordt lucht 

geblazen waardoor de volgende reactie vertoopt: 

2 CaSO, + O2 ~ 2 CaSO, 

CaSO, + 2 H20 ~ CaSO,.2 H20 (kristallisatie) 

Boven het wasvat zijn druppelvangers ge"inslalleerd. 

De kalksteen wordt In poedervorm aangevoerd en opgeslagen in Iwee silo·s. Vanuit de silo's 

wordt de kalksteen getransporteerd naar de kalksteensuspensieput. In de kalksteensuspensieput 

wordt de kalksteen gemengd met water tol een suspensle van 25 - 40 % vaste stof. 

De suspensle uit het wasvat van ROI-50 wordt in een indlkker ingedikt tot IDa 20 % vaste slof. 

De suspensie ult het wasvat van ROI-40 wordt door hydrocyclonen geconcentreerd tol 60 a 65 % 

vasta stof. Vanuit de indikker casu quo de hydrocyclonen wordt de suspensie naar centrifuges 

gevoerd. Hier wordt het gips afgescheiden uit de suspensie (circa 92 % vaste stof). 

Het afvalwaler afkomstig van zowel ROI-50 als ROI-40 wordt in een waterbehandelingsinstailatie 

met behulp van onder andere poederkalk. TMT-15 (trimercapto-s-lriazine). vlokkingshulpmiddel 

(poly elektrolyt) zodanig gereinigd. dat lozing op hel oppervlaktewater binnen de vereisle normen 

plaatsvindt. 
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De poederkalk slaat de metalen neer. Hel zo gevormde neerslag. lezamen met de 

gesuspendeerde delen die al aanwezig waren in het afvalwater (voomamelijk gips) worden uit het 

water gefillerd. De gevormde filterkoek van de ~fvalwatert!ehandelingsinstailatie bedraagt op 

jaarbasis circa 500 ton d.s. (ABI-slib) en wordt afgevoerd en gestort. 

Hlstorle en rendement van stofemissle beperkende maatregelen 

Sinds 1981 is CG13 uitgerust met elektrostatische vliegasvangers. Het zwavelgehalte van de 

steenkool heelt grote invloed op de werking van de elektrostatische vliegasvangers. De 

rookgassen afkomslig uil de elektrostatische vliegasvangers gaan naar de 

rookgasontzwavelingsinstallatie (ROI). In de ROI wordt nog eens circa 75 % van het dan nog in 

de rookgas aanwezige stof afgevangen. De huidige stofemlssie na het eleklrostalische filler 

bedraagt circa 250 lon/jaar. Dit wordt na de ROI gereduceerd lot circa 75 ton per jaar. 

CG13 was oorspronkelijk niel voorzien van een installatie voor rookgasontzwaveling. In 1984 is 

een ROI (rookgasontzwavelingsinslailatie) gebouwd. In deze ROI werden 42 % van de tolale 

rookgassen afkomslig van CG13 behandeld. In 1988 is een tweeds ROI gebouwd. waardoor 

sinds die tijd aile rookgassen afkomstig van CG13 worden behandeld. 

Op de kolenberg wordl diffuse stof emlssie succesvol gereduceerd door aangevoerde kolen mel 

een ceilulosemengsel te besproelen. 

4.1.10 Ovefigelnstallatle5 

CG13 beschikl over de volgende hulpsyslemen: 

Demlneralisatle-Installatle 

Voor de bereiding van ketelvoedingwater beschlkl CG13 over een demi-instailalie. Ais grondstof 

wordl bronwater en drinkwaler gebruikt. 

Hoofdkoelwatefsysteem 

Voor de condensalie van de sloom uil de LD-stoomlurbines in de condensors wordl waler. 

afkomstig uit de Waal. als koelwater gebruikt. 

Hulpkoelwatefsysteem 

Voor koeling van hulpsyslemen is een hulpkoelwatersysleem aanwszig. 

Gesloten koelwatersysteem 

Hel gesloten koelwalersysteem wordl gebruikl voor de koeling van smeerolie en 

monsterapparatuur. 
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Drukluchtlnstallatle 

De drukluchlinstallatle produceert lucht van een bepaalde druk voor hel aansturen van 

regelorganen (kleppen enzovoort). Daarnaasl is er een werkluchtinstallalie voor 

onderfloudswerkzaamheden pneumatisch gereedschap en dergelijke. 

Noodaggregsten 

---.. 

CG13 beschikt over een nooddieselaggregaat en een reserve nooddieselaggregaat len behoeve 

van tijdeJijke stroomvoorziening in geval van een zogenaamde 'black out'. om verschillende 

onmisbare voorzlenlngen (bijvoorbeeld smeerolievoorziening. torninrichting turbine et celera) In 

stand te houden die nodig zijn voor een gecontroleerde uitbedrijfname. 

Dleselblu8waterpompen 

Voor het beslrijden van branden bij ernslige calamiteiten waardoor de normale blusvoorziening 

gesloord is. slaan drie dieselbluswaterpompen. Hierdoor is hel aulomatisch of handmatig blussen 

door mlddel van hellagedrukblussysteem gewaarborgd. De dieselbluswaterpompen staan 24 uur 

per dag paraat. 

4.1 .11 Procesbawaklng an -bevelllging 

Reguller bedrl]f 

Tijdens regulier bedrijf worden de belangrijkste procesparameters en emissies (SO" NO" HF. 

HCI, Cx, H,. 0" CO en stof) continu gemeten. Als deze waarden builen vaslgeslelde limielen 

vallen, treden signaleringen in werking en wordl het proces biJgesluurd. Voor een aantal situalies 

zijn corrigerende maalregelen loepasbaar om de nonnale waerden voor de procesgang te 

herslellen. Per 24 uur wordt een aanlal para meiers, dal betrekking heelt op samenstelling van 

assen en gips, geconlroleerd en wordt het proces zonodig bijgestuurd. 

Bedrl]f bij storlngen en calamltelten 

V~~r wat betrelt het transporl, de voorbewerking en opslag van secundaire brandstoften zijn er 

vier soorten storingen te noemen die mogelijk Invloed kunnen hebben op hel milieu: 

Storingen in de loglslieke installatie 

Broei in de opslagruimtes 

Stofexplosies 

Lekkages in de transportsystemen 

Sioringen in de logistieke inslallatie lei den eventueel tol hel nlet mE!e- en/of bijstoken van 

secundaire brandsloffen in de kolengeslookle eenheid. Te den ken vall hlerbij aan lalende 

transporlbanden en verstoppingen in silo's en I of pijpleidlngen. 
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De belangriJksle consequentie voor het milieu is het achterwege blijven van het posilieve 

milleueftect van de CO,..uitstoot van fossiele oorsprong. 

In geval van broei in de opslagruimtes kan geurflinder en eventueel brand ontstaan. Onderstaand 

wordt beschreven hoe 1e kans op broei zo klein mogelljk gehouden word\. Als desondanks toch 

broei wordt geconslateerd, dan zijn er voorzieningen aangebracht om broei effectief Ie kunnen 

bestrijden . 

In geval van een stofexplosie zal er gedurende korte lijd stof- en geluidsover1ast naar de 

omgeving kunnen ontslaan. Gezien de geringe risico's en de maatregelen ter voorkomlng van 

stolexplosies is de kans op explosies echter klein. 

Op plaatsen waar lekkages in transportsystemen zouden kunnen optreden is de directe omgeving 

zo ingericht dat voorkomen wordt dat stoften in het milieu komen en dat 

schoonmaakwerkzaamheden doeltreffend kunnen worden uitgevoerd . Ook wordl zorggedragen, 

dal eventueel benodigd bluswater ter voorkoming of bestrijding van brand kan worden 

opgevangen en na eventuele buftering op de riolering worden geloosd. 

Velligheldsvoorzienlngen 

Om broei en brand bij de opslag van (vaste) biomassa Ie vermijden zijn de volgende maatregelen 

in acht genomen ten aanzien van de lechnische uitvoering van de opslagruimles: 

Principe ''first in, first oul' 

Monitoren van de biomassa op het begin van broei 

Korte opslagperiodes (maximaal een aantal dagen) en kleine opslagcapaciteil 

Geen 'dode" ",imtes en hoeken in opslagruimtes 

Indien nodig koelen van warme biomassa 

Procedures en werkinslructies voor veilige bedrijlsvoering van de installatie 

Omdat de ruimles afgezogen worden , is de kans op ophoping van gevaarliJke gassen, zoals 

bljvoorbeeld CO, CO2 en CH., of stol gering. De opslagruimtes zijn zodanig geconstrueerd dat 

horizontale vlakken en daarmee stofalzetting zo veel mogelijk venneden wordt. Daarnaast wordt 

stolontwikkeling tijdens de overslag van biomass a zaveel mogelijk beperkt en worden ruimles 

geregeld gereinigd. 

MER Meestoken Btomnsa Centrale Gelderland, NIJmegen 



~Tauw ECOFYS ----.. 

Kenmer1c; ROO5-4393957LBE-sec-V04-NL 

Rislco's op stofexplosies als gevolg van gedroogde blomassa zijn niet geheel uit Ie sluiten. De 

richtlijnen gebruikelijke maatregelen tegen kolenstofexplosies (zoals aarding van inslaliatiedelen) 

worden daarom ook voor de verwerking van (gedroogde) blomassa loegepast inslallalie zal 

valdoen aan de eisen uit de ATEX. Er is meetapparatuur aangebracht voor delectie van tnllingen , 

druk, drukverschil en temperatuur. Verder worden velligheidsmaatregelen zoals snelsluitkleppen, 

terugslagkteppen, vonkdetectie, vemevelingsinstallaties en drukontlasting toegepast. 

4.1.12 Toets aan Best Beataande Techniek 

In bijlage 14 worden de beslaande installalies vergeleken met de Best Beschlkbare Technleken 

zoals die beschreven slaan in de volgend 5 referentiedocumenten (BREF's): 

Large Combustion Plants (LCP) 

Industrial Cooling Systems 

Monitoring 

Cross Media Effects 

Emissions from Storage 

Samengeval luidt de conclusie in bijtage 14 dal er op een 14-tal punten verschillen zljn 

geconstateerd tussen de huidige situatie op de cenlrale en de beschrijving van de Besl 

Beschlkbare Techniek in de beschouwde referentie documenten. Echter, met In acht neming van 

de lokale situatie wordl in verreweg de meeste gevallen geconcludeerd dat het nemen van 

maatregelen niet kosteneffectief lijkt te zijn . 

In aen aantal specifieke gevallen worden in bljlage 14 maalregelen aanbevolen. In de 

vergunningaanvraag zullen de aelies die uil de conclusies en aanbevelingen voortvloeien nadar 

worden uitgewerkt. 

In aanvulling op de documenten die in bijlage 14 aan de orde zijn gekomen Is het wellicht ook 

relevant de BREF voor Waste Incineration (WI) te beschouwen omdal niet aile in te zetten 

biomassa voldoel aan de definitie van ·schone biomassa". Bij een bestaande centrale als CG13 

zljn de emissiebeperkende maatregelen mel name afgeslemd op de hoofdbrandstof. Het voldoen 

aan de BREF WI wordl bewerkstelligd door de concenlraUes In de brandstof te beperken. 

4.1.13 Ontwerpgegevens van de bestaande sltuatle 

In de onderslaande labellen worden de in paragraaf 4.1.1 - 4.1.1 a beschreven onderdelen van de 

huidlge silualie in kwanlilatieve zin samengevat. 
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Tab.1 4.1 Mas.abalans voar de be.taands situatle 

IN tQn/uur UIT ton/uur 

r---------- ------
Steenkool - 21 6 Roo~ 2J~ 

r~iO.ll'l8 !S_' ____ _ 16 Bodemas 3.1 __ 

Verbrandinasluchl 
~-.----

2.282 Vlieg<ls 22.5 __ 

~L ___ 4.4 Gips 6.4 

Water nBar ROI 75 Efnuent ABI -~ 

----=--1----- + 

Tolaal 2.593 2.593 

Voor de onderstaande energie balans is er van uitgegaan dat de totale energie in- en output gelijk 

is aan 44,1 PJ per jaar. 

Tabel ~.2 Energlebalans voor de belt •• nd. situatie 

IN % UIT % 

Steenkool 92.5 % Elektriciteitopwekking (brlJlo) 40. 1 % 

BiornS599 4.6 % WBnntelevering 1.5 % 

Elektriciteitsverbruik 2.0% Koetwater 50.4% 

Verbrandingslucht 0 9%, Rookgassen 6 % 

Kalk, at cetera Assen, gips 1 % 

+ Overig: onder andere 1 % 

stralingsveriies, spuiverlies 

TalBal 100 % 100% 
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Tabel • . 3 Ontwerpgeg.v.n. van d. huldige aitu.tie 

~ 
Verbruik steenkool 

Gerniddelde verbrandingswaardan steenkool 

Thormisc:he energie sleenkoo,' 

Verbruik bioma3sa 

Eenheld 

klo~~~ 

MJlkg. , 

PJfjaar 

klan/isar "" .. 

ECOFYS 
~ 

Huldlge .nuIII. 

1617 

25 

41 

120 

~de verbrandln~aarden biomassa ""lo.Ill\~ - ..... b 16.9 

I.!l.!'1!'l!fb.!' ene!.QL~~2!'J!'.!i~L-_. _________________________________ . __ ~!'!!! ___________________ .? 

Ene~~~i.~ ____________________ __ 

Elek.trisch vermogen van ~omas~~look~ ______ _ MW 29 

Venneden verbruik sleenkool 

Vermeden COr emissie, 

~ en ",slstolfon 

Kalksl8enverbruik 

Gipsprodudie 

8 ademas 

YJLe_gas 

~BI-. lib 

ktan/jaar 

ktonJjaar 

klonljaar 

________ klon/jaar 

klonfjaar 

ktonfjser 

ktonljaar 

4.2 Beschrljvlng van de huldlge situatle van het milieu en de autonome 
ontwikkellng daarin 

4.2 .1 Plan- en studiegebled 

In dit MER wordt onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied, 

81 

191 

33 

56 

E-
169 

0,6 

Het plangebled Is hel gebied waar de voorgenomen activitell plaatsvindl. Het plangebied bestaat 

uit het lerrein van de Electrabel Centrale Gelder1and en de direct aansluitende infraslrucluur 

(Weurtseweg en Winselingseweg). 

Het sludiegebied is het gebied waar waameembare effecten als gevolg van de voorgenomen 

activiteil kunnen optreden, Het betreft het plangebled en de omgeving ervan. Ult hel onderzoek 

dat in het kader van dit MER wordt uilgevoerd, blijkl hoe ver de milieugevolgen zich uitstrekken. 

Dit verschilt per milieuaspect (verkeer, ecologie. bodem en water, et cetera). 
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4.2.2 Rulmtelljke situatle 

Huldige &ltuatl9 

De locatie van Electrabel Centrale Gelder1and ligt in Nijmegen-Wesl. Nijmegen-West kenmerkt 

zicll door woningen , bedrijvigheid en Infrastructuur op een steenworp afstand van elkaar. Deze 

si tualie is over een lange periode ontstaan. maar brengl nu de nodige milieuknelpunten met zich 

mee. De bewoners worden geconfronteerd met de hinder als gevolg van de bedrijvigheid en de 

bedrijfsvoering van de bedrijven wordt beperkt door de woningen die in nabijheid liggen. 

'J 

! ' .. r_ . 
~ > 

Jr" 

Figuur " .4 De rulmtollJke situatie rondom hat planvebiad 

De elektriciteitscentrale maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein NOK. Het bedrijventerrein 

wordt begrensd door de Waal. het Maas-Waalkanaal , de Energieweg. de Kanaalweg, de 

Weurtseweg en de spooriijn Amhem-Nijmegen , Het bedrijventerrein NOK beslaat uit: 

Noord-kanaalhavens 

Oost-kanaalhavens 

MER Meesloken Blomnsa Centrale Gelderland. Nijmegen 



~Tauw ECOFYS 
------

Kenmerk ROO5-4393957LBE-sec-V04-NL 

De bedrijvigheid op deze teJTeinen bestaat voomamelijk uit Industriele bedrijvigheid, transport- en 

distributiebedrijven en kantoren. 

Het teJT9ln van Electrabelligt op deelteJTein Noord-kanaalhavens. Het teJTein wordt begrensd 

door de Weurtseweg, de Winselingseweg, het Maas-Waalkanaal en de Industrieweg. De 

toegangswegen van het teJTein zijn de Weurtseweg (autoverkeer) en de Winselingseweg 

(vrachtverkeer). 

Op het ElectrabelteJTein is aan de noordzijde de Container Terminal Nijmegen (CTN) gelegen. Op 

deze locatie vindt overslag van containers van vrachtwagen naar vrachtschepen en vice versa 

plaats. Deze activiteit heert een grote verkeersaantrekkende werking. Ook het in de buurt gelegen 

logistiek centrum Klok heert een vergelijkbare verkeersaantrekkende werking. 
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• 
• K1uster wonlng"" (meer d81l !:Nee wonlngen) 

... K1uste( bedrtjfswoningen (meer dan tw_ Wrtl 

OnderNljsvoorzieningen 

Sport en maatschappelijke voorzlenlngen 

.. UMerwllarden 

Wer1<gebledeo 

Wlongebieden 

r:.::] Aangr"". 

Figuur 4.5 Gebrulksfunclles in de omgevlng van hat plangebled 

P' 
Oe dlchlslbijzijnde 
woningen in 

Nijmegen-West en 

van de omliggende 

plaatsen, Weurt 

(ten westen van het 

Maas-Waalkanaal) 

en Lent (ten 

noorden van de 

Waal) liggen 

respectievelijk op 

circa 100 meter, 

375 meter en 1000 

meter van de 

teJTeingrens van het 

complex. 

Nevenstaande 

figuur geeft de 

ruimtelijke situatie 

van het 

studiegebied weer . 

De kolengestookte centrale Gelderland bestaat sinds 1936. Momenteel is aileen CG13 in gebruik. 

Deze eenheid is in 1981 in bedrijfgenomen. In het verleden hebben vlak naast de huidige 

installatle oak nag de installaties G1 tot en met G6, G7 tot en met G10, CG11 en CG12 gestaan. 

De laatste zijn in circa 1992 gesloopt. De CG 11 en CG 12 hadden een schoorsteenhoogte van 

125 meter. 
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Autonome ontwlkkallngen 

In de omgeving van de elektriciteltscentrale staan de komende jaren een aantal ontwikkelingen 

op het programma: 

Aanleg Sladsbrug: De gemeente Nijmegen heelt besloten dat er een tweede oeververblndlng 

over de Waal voor autoverkeer komt om de Waalbrug Ie onllasten en de kwetsbaarheld van 

de bereikbaarheld te verminderen . De Stadsbrug moet de toekomstige woonwijk Waalsprong 

len noorden van de Waal verblnden met NIJmegen-West ten zuiden van de Waal. Met het oog 

op het benodigde onderhoud aan de Waalbrug en de mogellJke dijkteruglegging blj lent moet 

de Stadsbrug voor 2012 gereed zijn 19. In Figuur 4.6 Is de globale ligging van de Stadsbrug 

weergegeven . Recent is hel voorkeurstrace voor de Stadsbrug bekend geworden. De 

Stadsbrug wordt aangesloten op de Industrleweg en wordt middels een rotonde aangehaakt 

op de Weurtseweg en/of Waalbandijk. Eventuele consequenties voor aan- en afvoerroutes 

zijn nog nlet bekend 

De gemeente Nijmegen heefl het voomemen het oosteliJke gedeelte van het bedrij venterrein 

Noord-kanaalhavens te herslructureren lot het woonwerkgebied WaaWront. Om dit Ie 

realiseren moet een groot deel van de aanwezlge funclies, met name bedrijven, in het gebled 

verdwijnen. De plannen voor het Waalfront omvaUen een aantal verschlllende acllvileiten . 

waaronder de reallsatie van tenminste 2.000 woningen . 60.000 m' aan bijzondere functles. 

zoals kantoren. kleinschallge bedrijlligheid en winkels 

In het kader van rulmte voor de rivier worden er In de uitwaarden In de omgevlng van 

Nijmegen verschillende maalregelen voorgesleld. Hierblj gaat het om maatregelen als het 

verlagen van de uiterwaarden. het verwijderen van obstakels uit de uiterwaarden. tijdelijke 

waterbergingsgebieden. et cetera . Eventuele consequenties van deze plannen voor de 

geplande ontwikkeling op het Electrabelterrein zljn op dil moment niet bekend 

19 In 2009 wordt gestart met de werkzaamheden 

MER J.4eealoken Biomassa Centrale Gelder1lnd, NiJmegen 
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Flguur ".6 Global. IIggln9 Stadsbrug v_nult de lucht 
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4.2.3 Luchtkwalitelt 

Huldlge sltuatie 

Op de locatie van CG13 zi]n diverse emissiebronnen aanwezig. De voor de effecten bepalende 

emissle vindt plaats via de 'grote schoorsteen'. Van secundair belang zijn de diffuse stot emissies 

vanult de kolenopslag en diverse andere kleine emissiebronnen zoals de hulpketels. 

Hoofdeenheid 

De hooldeenheid wordt gestookt op kolen, HBO en blomassa (houtspaanders en tarwegrles). Op 

basis van de sinds 1990 gerapporteerde meetgegevens is het niet goed mogelijk represenlatieve 

emissiepatronen van deze eenheid vast te slellen. In relalie tol de voorgenomen activileil die in 

dit MER wordt onderzocht. het meestoken van biomassa, zljn twee series meting en (opgenomen 

In bljlage 13 van dil MER) meer relevant: 

KEMA onderzoeken naarde effecten van het meestoken, gepubliceerd in 1997 

Een samenvalling van het eersle Tauw-meelrapport van na de revisie uit 2005 (uilgevoerd In 

december 2005, gerapporteerd in lebruan 2006) 

Ook is in het kader van dit MER een verwachling uitgerekend voor de Jaargemiddelde emissies , 

gebruik makend van he! TRACE model van de KEMA. Op basis van deze Jaargemiddelde 

waarden zijn vervolgens verspreidingsberekeningen uitgevoerd gebruik makend van PluimPlus. 

De onderstaande tabel val de resultaten van de metingen en berekenlngen samen. 

MER Meestoken Blomassa Centrale Gelderland, NIJmegen 81\148 821148 

Kenmerk ROO5~39J957LBE·sec.VQ.4.NL 

Tabal4.4 Luchtvaronlrainlglng In d. huldigo sllu.llaf (2005) on do aulonom. onlwikkoling (2010) 

Component Range van d. In Range van ba,..k.nde Immiuie met en Achtergrond Nieu ...... situatie op 

1997 gomolon (plok) J.argamlddaldo zander meestoken (~g/m') mBaiveld 

amiss Ie!! emissie8 (~g/m') !~R/m'l 
(mg/m'" blj6'40,) (mglm' .. b;J 6%0,] 200S 2010 2005 2010 

SJ'i..¥......- ~ Onbekend 

~!J!1_~E!" _____________ ?:J.!l.. __________________ 5 _________________ 9"QL _______ 3_~' _______ 3? __________ ~L _______ ~? __ __ 
§l_<2L _______________ ~_1_~:!~!. ______________ .!l~~!... _____________ Qd __________ ~,~: _____ ~c6. _______ 1& ________ ~c!! __ _ 
tJ0' 99·123 200 • __ ~ 29' 25 29 __ ~~ __ _ 

ti_ceL __________________ Q&I,~ _________________ !,~2L _______________ C!.,9_C!.~ _____________ g_n.i?~~!'.!l~ ____________________________ _ 

!:IF 0,2·0,7 1,5-4 0,003 0,02-0,08b 0.02·0,06 

!:la ______________________ ~c~~L _________________ Q,~QL _____________ O',QQQ!l_O_L _________ g.!l~~!'.!l<!.. _______________________ __ 

f..'!.{<]11-. 0,001-0,007 0,0£02·0,0003 0 , 0000Q~...Q....0002' 0,0002 

~ware melalen 0.078-0,127 0,015-0,018 0.00004 Onbekend ______ _ 

Achtergrondconcentreie zoals gebruikl in het Pluim Plus model 

Ten Benzien van de achtergrondconcentratie voor HF wordt opgemerkt dal hieryoor verschillende bronnen ziJn 

gerasdpleegd. De door het RIVM~ gemeten achtergrondconcenlraties veneren van 0,02 tot 0,4 ~g/m3 Maar 

door het RIVM 'MJrdt op Ben viertal pia alsen gemelen die bekend staan om de grote lokale bijdrage door 

industri61e bronnan aan de acntergrondconcentratie van HF, Bevoegd Gezag21 heart in Nijmegen 

achtergrondconcentratias gemelsn tussen 0,04 ~g/m' en de delectiegrens, die varieert van 0,01 tal O,091Jg/m'. 

PR1l"1 In Wageningen stelt op basis van metingen met behulp van kalkpapieren een schtergrondconcentralie van 

0, 13 ~glg/d (= 0,045 J..Ig/m') . Hieruil kan worden afgeleld dat voor de regie Nijmegen aen 

8chtergrondconcentratie van 0,02 • 0,08 IJg/m' aannemelijk is. 

Achtergrondcocnetralie aileen veer cadmium (mnp 2004). 

Kolenopslag 

In het KEMA rapport Verspreiding van kolenstof, metingen en modelberekeningen van 

26 april 2000 is, gebruik makend van locatie specifieke metingen in combinatle met uitgebreid 

lileraluur onderzoek (34 litels in de lijst), de emissies van fiJn slol vanuit de kolenopslag van 

CG13 in Nljmegen vastgesleld. Op basis van het aangehaalde rapport kan worden gesteld dat 

het ongeveer 580 kg slor op jaarbasis Is. 

20 Jaaroverzicht luchtkwaliteit 2001, RIVM Biltheven 
21 EM.03.42 en EM-O~54 8epaling van de concenlratie san oplosbaar fluoride op leefniveau op drie locaties in 

NiJmegen M'eur12003, prey Gelderland 
"PRI Wagonlngon 
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Deze be paling ligt binnen de (zeer brede) range zoals die in april 2005 door Tauw (in opdracht 

van de gerneente Nijmegen) is vaslgesteld. Uit die zeer Indicatleve bepaling kwam naar voren 

dat, aile onzekemeden In aanmerking nemend, de fijnslofemissie van de kolenopslag kan 

variE!ren tussen 100 en 6.000 kg per jaar. Deze brede range komt voort uit het feit dat hel 

mechanisme van stolverspreiding op een kolenopslag wordt bepaald door een aantal cumulatieve 

lactoren. Elke van deze lactoren wordt met een hoge bandbreedte In de literaluur aangehaald . 

Het betrefl factoren als: 

Hoeveelheid stof 

Verdeling van de deeltJesgroolle 

Weersomslandlgheden 

Effectivitelt vall emissiebeperkende maatregelen 

De lage fijnstofemlssie van 100 kg correspondeert met de best case voor aile beschouwde 

factoren terwijl de hoge waarde van 6.000 kg stof per jaar voorkomt uit het tegelijkertijd optreden 

van de worst case voor aile beschouwde factoren. 

In deze context IIjkt de door de KEMA veronderstelde emissie van :580 kg per jaar een reE!le 

waarde. Opgemerkt wordt daarenboven dat er bij de 580 kg fijnstofemlssie van uit is gegaan dat 

de maatregelen die worden Ingezet am verwaailng tegen te gaan niet goed werken . 

Waamemingen van medewerkers ter plaatse geven echter aan dat het aanbrengen van een 

cellulose laag, zoals dat bij de centrale sinds Jaar en dag te doen gebruikelijk Is, wei degelljk 

effect heefl. 

Uitgaande van de in het KEMA-rapport gerapporteerde bevindingen (en het gelijkstellen van de 

PM10 fractie aan 1 % van het verwaaiende kolenstol) Is een immlssie bljdrage van 0,01 ~g/m' 

vastgesleld op een afstand van ongeveer 150 meter van de bron. Vial, naast de bran wordt een 

extra fijnstofconcentratie van 0,3 ~g/m' verwacht ten gevolge van de opslag en handling van 

kolen. 

Hulpketels 

De emissies van deze secundaire bronnen worden in principe gereguleerd door hel BEES. Keuze 

van de branders, afstelling en regulier ondemoud bepaJen de emissiefactoren. UlIgegaan kan 

worden van een NO, emissie van 135-250 mg/rno3 bij >70 % belasling. Gezlen de kleine 

algasvolumes zijn de bijbehorende vrachten op jaarbasis ongeveer 0, J % van de hoofdeenheid. 

Ovenge bronnen 

De volgende stofemissieconcentraties kunnen worden aangehouden voor de overige brannen. 
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Tabel 4.5 Overige .. tofemlssiaconcentraties 

Emlssl.punt Omschrljving Maxlmaal gameten 

emissie [mgl m~ol 

Product bunker 

Produclbunker 

!,rodu~~ 

ProdUl:tbu.,ker 

Rotafilter <: 1 

Jetfilter < 1 

____ -'-P"o.ederkoolhoulsilo 

95 %-betrouwbumeidsinterval 

7· 10 

0.6·1.4 

5·13 

0,4 - 1,6 

Meotw.ordo bonedon dGtoetJ..5I~, 

Meetwaarde bene den detec1 ie~ .. _ 

0,6 ·1 ,4 ___ _ 

__ ~ ______________ ~~l~:!U~~ ___________________________ .!3 ___________________________________ ~_'!..J:.. __________________ _ 

Doeknller op <5 N.v.1. 

________________ "1!!9!..sJ~C,!~p_I!~!.Y?J!'!_I!' _________________________________________________________________________ _ 

Gezien de kleine luchtstramen zijn de bljbehorende vrachten ongeveer 2,5 % van de 

hoofdeenheid. 

Fijn stofvan CG13 ill relalie 101 ovenge lokBle bronnen 

In het voorontwerp van het uitvoeringsprogramma verbetering luchtkwaliteit Nijmegen 2005 -

2010 van mei 2005 is een relatie gelegd tussen de fijnstofemissie van CG13 en de overige 

bronnen In de buurt. Omdat de centrale verreweg het hoogste emissiepunl: een schoorsteen van 

150 meIer Is de bijdrage van de centrale op het maai veld nooil meer dan 0,03 % is van de 

achtergrondconcentratie. 

In de paragraaf over de effecten op de luchtkwallteit (6,2) worden genoemde resultaten van de 

verspreidingberekenlngen voor de huidige situatie inzichtelijk gemaakt. 

Relalie mel volksgezondheid 

In het algemeen worden milieunorrnen mede met het aog op de gezondheid van omwonenden 

vaslgesleld. NieUemin is het zinvol apart aandachl te bested en aan de gezondheidsaspecten van 

milieubelastingen. In Nederland blijken (RIVM, 2005) de volgende milieubelastingen van invloed 

op de volksgezondheid: 

Niveaus van fijn stof (en ozon) geven aanleiding lot effecten zoals vroegtijdige stertle en extra 

ziekenhuisopnamen 

Geluid: hinder en slaapverstoring 

~ Massaslroom uil de silo 18 kleiner (jan 0,2 kgluur 
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UV-slraling: huidkanker 

Radon 

Vochl in huizen 

---.. 

In hel jaar 2000 werd naar schalling 2 lot 5 procenl van de zieklelasl in Nederland veroorzaakl 

dooracule bloolsleliing aan fijn slol (PM10) en ozon, en bioolslelllng aan geluld, radon, (Iolaal) 

W-slraling en vochl in huizen. Wanneer ook de meer onzekere langelermijneffeclen van 

bloolslelling aan lijn slot worden meegewogen (en geen drempelwaarde2< voor effeclen wordl 

aangenomen) kan dil percenlage aan luchlveronlreiniging gerelaleerde zieklegevalien oplopen 

101 iels boven de 10 procent. De aangehaalde bron meld I dal dan zeven van de 10 gevalien zljn 

lerug Ie voeren op de bloolslelling aan fijn slot. Wanneer een drempelwaarde van 20 ~g/m' wordl 

verondersteld, leidl dil 101 een lolaal van ruwweg 3 101 9 procenl van de zieklelasl. Hel 

levensduurverlies verschlll van gevallol geval en wordl geschal op enkele dagen 101 10 jaar 

(Bron: Milieu en Naluur Planbureau: Fijn slol nader bekeken: de leilen over lijn slol in samenhang 

van 2005). 

Au/onome ontwikkelingen 

De belangrijksle aulonome onlwikkelingen op hel gebied van luchlkwalilei! zijn terug te voeren op 

de verkeerssilualie. Deze komI aan de orde in paragraaf 4.2.6. De referenliesiluatle voor de 

induslril!le emissies wordl in dll MER gelijk gesteld aan de huidige situatle omdat er geen andere 

onlwikkelingen worden verwachl dan hel onderhavige Inillatief. 

4.2.4 Geluld 

Huldige sltuatle 

In de vigerende vergunning van Centrale Gelderland van 7 juli 1983 zijn de volgende 

geluidsvoorschrtften opgenomen: 

1. Het equivalenle geluldsniveau, veroorzaakl door de in hel onderhavige deel van de inrichting 

aanwezige installaties en de daar venrtchle werkzaamheden, mag, in comblnatie met het 

equivalenle geluidsnlveau dat door de overige delen van de inrichting wordl veroorzaakt, op 

de hiema omschreven meelpunten nlet meer bedragen dan oveneenkoml mel: 

Op meel- annex referenliepunl A: 

55 dB(A) in de lijd, gelegen lussen 07.00 en 19.00 uur 

50 dB(A) in de lijd, gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur 

45 dB(A) In de lijd, gelegen lussen 23.00 en 07.00 uur 

J~ Er is in gezondheidskundige studies geen drempetwaerde voar de effecten VBn fijn slaf W8argenomen. Dit 
beta kent del sr vooralsnog geen buitenluchtconcentralies Is aan te gave" waarbeneden geen 
gezondheldsetreclen maar gevonden worden 

MER Meesloken Biomaua Cantrale Geld!}rland. Nijmegen 851148 8611.8 

'\ 

Kenmerk R00!5-439J957L8E-sec-VQ4·NL 

2 

Op meelpunl B: 

59 dB(A) In de tijd , gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur 

54 dB(A) In de lijd, gelegen lussen 19.00 en 23.00 uur 

49 dB(A) in de tijd, gelegen tussen 23,00 en 07.00 uur 

Zodal op referenliepunt F de volgende waarden niet worden overschreden: 

54 dB(A) In de tijd, gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur 

49 dB(A) in de tijd, gelegen lussen 19.00 en 23.00 uur 

44 dB(A) in de lijd, gelegen lussen 23.00 en 07.00 uur 

De geluidsmetlngen en -berekeningen dienen Ie worden uitgevoerd en beoordeeld volgens 

de Handleiding meten en rekenen induslrielawaai IL-HR-13-01; uilgave van hel ministerie van 

Volksgezondheid en Mllieuhygiene d.d. maart 1981. 

De omschrijving van de meet- casu quo referenliepunlen luidt: 

Meet- annex relerenliepunt A: 

Het punl, gelegen In de oostelijke berm van de westelijka dijk langs het Maas-Waalkanaal , in 

de gemeenle Bauningen, tegen over hel hart van de Waalbandijk nabij hel dorp Waurt. 

Meetpunt B: 

Het punl, gelegen op de kruising van hel ooslelijke voetpad van de Fabrieksweg en hel 

zuidelijke voetpad van de Weurtseweg Ie Nijmegen. 

Relerentiepunt F. 

Hel punl, gelegen op de kruising van hat ooslelijka voelpad van de Rivierslraat en hel 

zuidalijka voelpad van de Waurtseweg Ie Nljmegen. 

De meethoogle bedraagt 5 meIer. 

De piakwaarde voor de gevels van de niet tot de inrichting behorende woningen, veroorzaakl 

door de in hel onderhavige deel van de inrichting aanwezige Installaties en de daar venrtchte 

werkzaamheden , mag, In combinalie met de piekwaarde die door de ovenge delen van de 

inrichting wordt veroorzaakt, gemeten in de meterstand FAST, len hoogsle bedragen: 

• 70 dB(A) In de lijd, gelegen lussen 07.00 en 19.00 uur 

• 65 dB(A) In de lijd, galegen lussen 19.00 en 23.00 uur 

• 60 dB(A) in de tiJd, gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur 
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3. Incidentele vemogingen van het geluidsniveau ten gevolge van de in hel ondemavige deel 

van de gehele Inrichting aanwezige Installaties en de daar verrichle werkzaamheden, mogen 

ten hoogsle 10 dB(A) meer bedragen dan de waarden van het equivalente geluldsnlveau, 

beschouwd over de overeenkomstlge periode, zoals genoemd in voorschrift 1. 

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek uitgevoend door Bureau Peutz (rapport F 4845-3 

van 14 mei 2001) zijn Immisslemellngen verricht op een tweetal \/ergunnlngposities (posities 

A en B). Deze metingen dienen ter verificatie van het akoestisch rekenmodel waar de 

vergunnlngvoorschriften op zijn gebaseerd. Bij dergelijke metingen wondt de op het moment 

van de metingen van toepassing zljnde bedrijfssitualie in het rekenmodel verwerkt. Deze 

bedrijfssituatie kan dus afwijken van de bedrijfssituatie waarvoor vergunning is verleend . 

Dergelijke verificatiemetlngen dienen als indicatiel beschouwd te worden omdat ze van korte 

duur zi)n (dus niet gedurende een gehele dag-, avond· of nachtperiode) en omdat ze deels 

be'invloed zijn door stoorgeluid als gevolg van naastgelegen bedrijven . 

Door Bureau Peutz wordt geconcludeerd dat de metingen de betrouwbaarheid van het 

gehanteerde akoestisch rekenmodel bevestigen, Het bevoegd gezag bevestigt deze conclusie. 

Autonome ontwlkkelingen 

Er worden op dit moment geen andere ontwikkelingen verwacht. Daarom wordt, in hel kader van 

dit MER, de huidige situatie gebruikt als de referentiesituatie. 

4.2.5 Reststoflen 

Huldlge altuatie 

Bij de productie van elektriciteit en warmte middels de verbranding van kolen en blomassa komen 

de volgende stoffen vrij: vliegas, bode mas, rookgasontzwavelingsgips en ABI-slib. Per streom 

wordt de huidige situaUe beschreven voor wat betreft omvang en verwerking. 

VI/egas 

De kolenas komt voor meer dan 80 % vrij als vliegas die in het elektrofilter uit de rookgassen 

wordt verwljderd . De geproduceerde vliegas wordt afgezet richtlng cement- en 

belonwarenindustrie. Het belreft onder reguliere omslandigheden (= jaar vollasl) een range van 

150.000 - 200.000 ton per jaar. Transporten voor de afvoer van vliegas vinden met vrachtaulo 's 

en/of schepen plaats. 

Bodemas 

Naast de vliegas komt er as vrtj als bode mas. Deze as wondl conlinu uit de ketel afgevoerd via de 

ashopper. Via een breekinstaUatie wondt de bodemas vervoerd naar het aspark ten zuidoosten 

van CG13. De bodemas wordt hoofdzakelijk per schip en zeer beperkt per as afgevoerd, De 
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bodemas wordl hoofdzakelijk gebruikt als stabilisalielaag onder wegen. Het betreft onder 

reguliere omslandigheden (= jaar vollast) 10.000 - 15.000 ton per jaar. 

G/ps 

Bij de rookgasontzwavelingsinsta llatie (ROI) wordt gips geproduceerd . Het gecenlrifugeerde gips 

wordt nuttig loegepast als grondstof in de gipsverwerkende industrie. De totale hoeveelheid 

gipsproductie bedraagt 50.000 - 60.000 ton/jaar (2004) en wondt per as afgevoerd. Uiteriijk eind 

2005 wordt overgeschakeld naar afvoer per sch ip. 

Het waswater van de ROI wordt geregeld gespuid en vervolgens gerelnigd in een 

afvalwalerbehandelingsinstaUatie (ABI). Daarbij onlslaat circa 500 - 1.000 ton d.s. ABI-slib. ABI

slib wordt gecontroleerd gestort, 

Autonome ontwlkkelingen 

Er worden op dit momenl geen andere ontwikkelingen verwacht. Daarom wordt, in hel Kader van 

dit MER, de huidige sltuatle gebruikt als de referentiesituatie . 

4.2 .6 Verkeer 

Huldlge sltuatle 

Hel bedrijventerrein Noord-kanaalhavens wordt aan de zuidzijde onlslolen via Weurtseweg en de 

Energieweg. Het groolste aandeel vrachtverkeer dat gebrulk maakt van de wegen van en naar 

Electrabel heeft als bestemming de Container Terminal Nijmegen en de vestiging van Klok 

Logistiek. In het kader van het MER voor de Stadsbrug25 zijn de verhoudingen tussen de 

spilsintensiteil en de capaciteit (I/C-verhouding) van de wegen bepaald . De IIC-verhouding geeft 

een goede indica tie van het afwikkelingsniveau op het druksle (maatgevende) moment van de 

dag. Bij een IIC-verhouding tussen de 0,8 en 0,9 is de verkeersafwikkeling problematisch. In de 

huid ige situatie is er op de Energie- en de Weurtseweg sprake van een IIC-verhouding van 

kleiner dan 0,8 waardoo r er geen capaciteitsprobleem is , 

De bljdrage van Eleclrabel aan deze verkeersinlensileiten is gekoppeld aan de aanvoer van de 

brandsloffen en hulpstoffen en de afvoer van restpreducten . Hiervoor is in 2000 door AGV een 

onderzoek uitgevoerd naar de verkeersstromen van Electrabel. In de stu die is de totale 

vervoersomvang vastgesteld op minimaal 370 kton per jaar en maximaal 451 kton per jaar (worst 

case) , exclusief kolen aanvoer. Uit deze sludie bleek dat er in worst-casesilualie, wanneer alles 

over de weg varvoend zou worden, er per dag maximaal 53 vrachtwagens nodig zijn. 

2!> MER Stadsbrug Nijmegen, Tauw, 2004 
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Sinds 2000 is de vervoersomvang bijgesteld naar een omvang van minimaal 265 kton en 

maximaal 400 kton per jear. Vastgesteld Is dat het overgrote deel van de aan- en afvoer van de 

(rest)producten over het water plaatsvindl. Uitgaande van de feitelijke bedrijfssituatie zijn voor het 

wegvervoer, in tabel 4.6, de tonnages vertaald naar aantallen vrachtwagens per jaar en per dag. 

Tabu! 4.6 Raming van hat aantlll vrachtwagena benodlgd voar 180- en afvoar over de wag 

Type veNoer Ton/Jaar Vrachtwaqens per Jan Max. Bantal vrachtwagena per dig 

vernund feitellik vergund feitelljk vergund feiteliik 

Houlspa.ndors 60.000 60.000 3.000 3.000 18 15 

[<oslsloffon 150.000. 100.000 7.500 5.000 25 15-21! 

Jotall 210.000 160.000 10.500 ~.OOO 43 25-30 

Op besis van deze vervoersstromen kan gesteld worden dal het sandeel vrachtverkeer van en naar Electrabel 

(maximaal 30 vrachtwagens per dag) gering is in relalie tot de totale verkeersomvang In de directe omgeving. 

Direct aan de poort van Electrabel gaat deze vervoersstroom al op in een stroom van veel grotere 

omvang, afkomstlg van de nabijgelegen logistieke bedrijven. De weg waar de bijdrage van 

Electrabel significant zou kunnen zijn op de luchtkwaliteit van de omgeving is de Winselingseweg, 

direct na de in/uitgang van het terreln. Aan de Waalbandijk is een contalnertenminal gevestigd. Dit 

heert geleid tot een toename van het verkeer langs deze weg. Uit tellingen Uaar 2000) na het 

vestigen van de containerterminal blijkt dat de etmaalintensiteit circa 8.500 

motorvoertuigbewegingen per etmaalls op de Weurtseweg ter hoogte van de Wlnselingseweg. 

Bij een groei percentage van 1,2 % per jaar voor de autonome groei voor het verkeer leidt dlt tot 

een etmaalinlensiteil van 9.022 mvVelmaal. Wanneer er van wordl uilgegaan dat alie 

vrachtwagens van de Weurtseweg de Winselingseweg opdraaien betekent dil, uitgaande van een 

aandeel vrachtwagenbewegingen van 12 %, er 1.083 vrachtwagenbewegingen plaatsvinden op 

de Winselingseweg in 2005. Het aandeel van Electrabel hierin bedraagt circa 6 %. Wanneer er 

wordt uitgegaan van een percentage van 90 % vrachtverkeer op de Winselingseweg zou er in 

2005 sprake zijn van een lotale etmaallntensiteit van de Winselingseweg 1.203 mvVelmaal. 

Opgemerkt wordl dat op basis van verkeersintensilelten van de gemeente Nljmegen voor het jaar 

2003 kan worden vaslgesleld dat deze ler hoogte van de Energleweg een omvang heert van 

ongeveer 1.700 vrachtwagenbewegingen per dag. Dil betekent dal de verkeersintensiteit die voor 

de Winselingseweg is afgeleld een overschatting lijkt te zijn van de werkelijkheld. 
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Vervaer over water 

Over de Waal ter hoogle van NiJmegen wordt 160 miljoen ton aan goederen vervoerd. Oit komt 

overeen met 165,000 vrachlschepen per jaat"'. Electrabel krijgl jaarlijks 1,3 miljoen ton brandstof 

per schip aangeleverd. Met de aanvoer van deze brandstoffen naar Eleclrabel zijn, uitgaande van 

2.500 ton per (luwbak en 2 duwbakken per schip (worst case). jaarlijks 600 scheepvaart

beweglngen gemoeld. 

Autonome ontwlkkelingen 

In de aulonome ontwikkeling zonder Stadsbrug Is er op de kruising tussen de Weurtseweg en de 

Winselingseweg sprake van een IIC-vertlouding groter dan 0.8 waardoor er in zowel de ochtend

als de avondspits een verkeersknelpunt ontstaat. De Stadsbrug wordt middels aen rotonde 

aangehaakt op de Weurtseweg en/of Waalbandijk. Eventuele consequenties voor aan- en 

afvoerroules zijn nog niet bekend. 

4.2.7 Bodem en (grond)water 

Huldlge sltuatle 

Sodembescherming 

Op basis van de Nederlandse RichlliJn Bodembescherming zijn de risico's op 

bodemverontreiniging gelnventariseerd. De conclusie van deze invenlarisatie is dal er 

maalregelen nodig zljn om hel risico terug te brengen tot een niveau dat past binnen de richtiijn". 

De ge'inventariseerde risico's hebben geen relatie met hel inilialief waar dit MER over gaal. 

Dertlalve wordt het beperken van het risico op bodemverontreiniging in het MER niet verder 

besproken. In het kader van de vergunnlngverlenlng zal dit wei nader worden ~itgewerkl in de 

vorm van een bijlage bij de vergunnlngaanvraag. 

Sodem· en grondwaterkwallteit 
In 1998 Is door Heidemij Advies vastgesteld dal op de bouwlocatie die in beeld Is voor het 

ondertlavlge inilialief (in casu de voormalige instalialies 11 en 12) er verhoogde concenlralies 

minerale olie in de bodem en het grondwater voorkomen ter plaatse van de voormalige olietanks. 

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens is het niet duidelijk of de deslijds 

aangeloonde interventiewaarde overschrijding in het grondwater aanleiding is voor een 

saneringsverplichtlng in het bouwproject. Een interventiewaarde-overschrijding in de bodem kon 

destijds niet worden bevestigd. 

2e www.nijmegen.nl 
27 Oil is beschermingsniveau A veor nieuwe en A· vear beslaande situaties 

MER Meestoken Biomasea Centrale Gelderland, Nijrnegen 



~ Tauw ECOFYS ----... 

Kenmerk ROO5-4393957L8E·sec-V04.NL 

Een en ander wordt in het kader van dit MER niet in meer detail uitgezoeht omdat hel hislorisehe 

veronlreinigingen belren. In de vergunningaanvragen voor de milieu- en de bouwvergunning zal 

deze materie verder worden uilgewerkl conform de daarvoor geslelde melhodieken. 

Opgemerkl wordl dal de gemeenle Nijmegen op 8 april 2004 definilief heelt ingeslemd mel een 

saneringsplan dal belrekking heef! op veronlrelnigingen len gevolge van ovenoop en lekkage van 

3 ondergrondse olielanks langs de Waal'". 

De doelslelling van de goedgekeurde sanering Is: "Een kosleneffeclieve sanenng waarbij op een 

zo kort mogeliJke lenmijn, maar uiterlljk binnen 

30 jaar een slabiele eindsilualie wordl bereikl". 

Te lozen water 

Hel te lozen water pasl binnen de vigerende Wvo-vergunning zoals die door Rljkswalerslaat is 

afgegeven. In de procedure die deslijds is doonopen, is vaslgesleld dal de cenlrale voldoel aan 

de besl beschikbare lechnlek. 

Hel inilialief waar dil MER over gaal, leidl niellol slechlere eigenschappen van helle lozen waler 

(zle paragraaf 6.6.3). Daarom wordl dil aspect in dit MER niel nader uilgewerk!. 

Riv/erwa fer 

De centrale bevindl zich op een lerp in de uiterwaarden van de Waal. In het kader van het 

rijksprogramma 'Ruimle voor de rivler' worden er In de uitwaarden in de omgeving van Nljmegen 

verschillende maatregelen voorgesteld. Hierbij gaal hel am maatregelen als hel verlagen van de 

ulterwaarden, het verwijderen van obstakels uit de uilerwaarden, tijdelijke 

walerberglngsgebieden, el celera. Evenluele consequenlies van deze plannen voor de geplande 

ontwikkeling op het Eleclrabeiterrein zijn op dit moment niet bekend. 

Autonome ontwlkkelingen 

Na het momenl dal de vigerende vergunning voor de cenlrale werd afgegeven, is het Besluit 

Risico Zware Ongevallen (BRZO) van kracht geworden. Op basis van een reeente aanscherping 

van de aanwijzingsgetallen die aan dit besluit ten grondslag liggen dienl de centrale per 

1 juli 2006 een Veiligheidsrapport te kunnen overtlandigen waann onder andere wordl ingegaan 

op de risico's voor het oppervlaktewater. De bran voor deze risico's is met name de opslag van 

ammonia (24.5 '!o) , 

Deze risico's hebben geen directe relatie met het inltlalief waar dit MER over gaal. Derhalve 

worden de veillgheidsaspecten van de centrale als geheel In het MER nlet verder uilgewerkt. Ais 

O'! Voor aile duidelijkheid: dit zijn andere tanks dan die door Arcadis zjjn onderzocht 
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onderdeel van de in te dienen vergunningaanvraag zal deze nieuwe BRZO-verplichting aan de 

hand van de CPR 20 nader worden ingevuld in de vorm van een Veiligheidsrapport. 

Ook de toetsingskaders voor thermische lozingen zijn aangepast sinds de Wvo-vergunning is 

afgegeven. In een ander kader wordt hier al aandacht aan besteed in een procedure die voor dit 

dossier uit gaa!. 

4.2.8 Ecologie 

Huidlge sltuatle 

~ Beschermd Nat\,Junnonument 

PEH5 Gelderland 

:::,:,;;:;:, Zoekgebl.d prov!ndal. EH5 (> 60% van da opp."".kte) 

; '.; .: Zoai<gabied prtMnoale EH5 (20- 60% van de opporvlakte) 

WPiongr",. ' ,Y '.' :" 

Flguur 4,7 Gebleden met biJzondere natuurwaarde In de orngavlng van hat plangebied 

De Waal is 

aangewezen 

als Speciale 

bescherming 

zone in het 

kader van de 

Europese 

Vogelrichtlijn 

(zie 

nevenstaande 

figuur). 

De begrenzing van de Speciale bescherming zone loopt vana! de oostzijde van de spoorbrug lot 

aan de Heesseltsche uiterwaarden en wordt gevormd door het winlerbed van dijk tot dijk, met 
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uitzondering van he! bevaart>are deel van de rivier. Kwallficerende soorten voor deze Spaclale 

bescherrnlngszone zijn kwartelkoning. kleine zwaan, smlen!, kolgens en grauwe gans. 

In 2003 zijn ten behoeve van het MER Stadsbrug de natuurwaarden in (de omgeving van) he! 

!oekomsllge trace van de Siadsbrug geheelln beeld gebracht29
• De nadruk lag op het voorkomen 

van bescherrnde soorten. Hellerrein van Eleclrabelligt deels binnen hel onderzoeksgebied. 

Uit de invenlarisaliegegevens van Bureau Waardenburg blijkt dat hel plangebied geen waarde 

heelt voor bijzondere beschermde dier- en plantensoorten. Het plangebied wordt door bureau 

Waardenburg aangeduld als een gebied dal zeer lage natuurwaarden heen. 

In de nabijheid van hel plangebled werden soorten als Gewone vogelmelk, Prachlklokje 

(beschermd) en klelne ralelaar (rode IIjsl) aangetroffen. De Sleenmarter (beschermde soort) werd 

aange!roffen nabij de locatie. Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleerrnuis en Rulge 

dwergvleermuis (Slrik! bescherrnd) werden vastgesteld ten oosten van de locatie. De gedeeltes 

van het plangebied die bullen het onderzoeksgebied van Waardenburg zljn gelegen, worden 

geen bijzondere naluurwaarden verwacht, aangezien hel biotoop overeenkoml met de bloloop 

binnen het gebied dal door Waardenburg is aangeduid als 'een gebied mel zeer lage 

naluurwaarden' . 

Gezien de leefgewoonles van de desbetreffende soorten is he! nlet uit te sluiten dat de 

Sleenmarteren bijvoort>eeld de gewone dwergvleermuis het plangebled incidenteel gebruiken als 

foerageergebled. Hells daameasl aannemelljk dat (algameen voorkomende) broedvogelsoorten 

aanwezlg zijn op het terrein.'" Ais de aanwezigheid van broedvogels op het maaiveld van de 

inrichling wordt bevesligd beteken! dit dat er geen bouwwerl<zaamheden mogen slarten in de 

broedperiode (voorjaar en zomer). Het beste kan de bouw starten in de periode seplember lot 

maart. Onder normale omslandigheden kan daama de bouw in principe gewoon doorgegaan. 

Autonome ontwlkkellngen 

Ruimte voor de rivier 

In het kader van ruimle voor de rivier worden er in de uitwaarden in de omgevlng van Nijmegen 

verschillende maatregelen voorgesleld, Hlert>ij gaal hel om maalregelen als hel verlagen van de 

ullerwaarden, het verwijderen van obstakels uit de uiterwaarden, tijdelijke 

watert>ergingsgebleden , et cetera. Naar verwachling zullen deze maatregelen een positief effecl 

hebben op een aantal van de kwalificerende en begrenzende soorten. 

29 Ecologisch onderzoek MER Stadsbrug, gemeenta Nljmegen. Bureau Waardenburg, 2003 
30 Opgemerkt wordl dat in een kast aBn de schoorsteen 81 jaren een slachtvalk broedt 
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Waa/front en Waalsprong 
Daameast vormt de ontwikkeling van Waalfront en Waalsprong een aanlasling van de 

natuurwaarden ter plaatse. Beide wijken zijn binnendijks gesitueerd, waardoor eventuele extra 

versloring van natuurwaarden in het buitendijkse gedeeUe naar verwachting minimaal zal zijn. 

4.2,9 Geur 

Huldlge sllustle 

De belangrijkste geurt>ronnen voor de werl<zaamheden op het Elec!rabelterrein zijn de 

schoorsteen en de handling van houlspaanders casu quo tarwegries. De geuremissie van de 

huidlge schoorsteen is vanwege de hoogte van de bron op hel maaiveld niel waameembaar. 

Gazien het relatief lage geuremlssiekenlatlen van houtspaanders en tarwegries en de beperikte 

hinderlijkheid van de bijbehorende geur wordl niet verwacht dat op 500 meier van deze bron 

meer dan 1 geureenheid/m' zal zijn waar te nemen, mede omdal er ten gevolge van het op 

praklijkschaal inzelten van deze stromen nooil geuriklachten zijn geweesl. 

Naar de geuremissie van overslag van een mengsel van kolen en olijfresidu is in 2002 door TNO 

onderzoek ultgevoerd. Er blijkl een niet te verwaarlozen emissie op te kunnen treden . Hierop 

heeft Electrabel in 2003 in samenwerking mel de TUTwente vervolgonderzoek uitgevoerd, wat 

heeft geleld tot een aantal maatregelen waardoor de geuremissie voldoende is gedaald. Een van 

deze maatregelen is het toapassen van Syrische olijfpilten, omdat deze veel minder geur 

verspreiden . 

Hiermee kan aan het vigerende Gelders Geurt>eleid (zoals vastgesteld in auguslus 2002) voor 

nieuwe hlnderlljke geurbronnen worden voldaan . 

Autonome ontwlkkellngen 

Er worden op dit moment geen andere ontwikkelingen verwachl. Daarom wordl, in hel kader van 

dit MER, de huidige slluatie gebruikt als de referentiesituatie. 

4.2.10 Energle 

Huldlge .lluatle 

Verwezen wordt naar de energiebalans uit paragraaf 4.1.12. Opgemerikt wordt dat aan bedrijven 

die liggBn aan de Waalbandijk circa 600.000 GJ warmle per jaar in de vorm van stoom wordt 

geleverd. 

Autonome ontwlkkellngen 

Er worden op dit moment geen andere ontwikkelingen verwachl. Daarom word!, in hel kader van 

dit MER, de huidige situatie gebruikt als de referenliesituatie. 
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5 Technische beschrijving van de voorgenomen 
activiteit, alternatieven en varianten 

In dil hoofdstuk wordt ingegaan op de voorgenomen activiteit (5.1). de altematieven (5.2) en 

vartanten (5.3) die in dit MER in beschouwing worden genomen. In bijlage 10 wordl, daar waar 

relevanl, gemotlveerd onderbouwd welke onderdelen geen onderdeel uitmaken van de 

voorgenomen acllvJleil en de vartanlen daarop. De opbouw en onderiinge samenhang van dit 

hoofdstuk wordt in onderslaand schema gertlustreerd. 

~.1: Oe voorganomen activit. it b •• chntven t.o.v. ~.2: OmlchriJvlng vlIn de twa. ~.3: OmschrtJvlng van d. 

aswande sltuatie dIe's be9chraven In 4.1 ItematlBvan 8r11chillende variantan 

15.1.1 : onderbouwt de locatiekeuze 

~ 1.2: beschrijft de eigenschappen van de 2 .2.1: nulallematief: idem aan 

~estudeerde biomassa brandstof pakkeHen randslof in huidige situatie ie oak de 

.2.2: nul(min)altematief' lervoonrvaMnlen 1. 2 en 3 

e4tindiaen van meesloo~ 

&'.1.3: verw\" sl naar bnsie 9 veor acceel.8tieprocedure 

~ 1 4 geefl: aanvullende Informatie over aanvoer en .3.3: vervoersvariant 1 

tnodalileit .3.4: vervoersvarient 2 

~~oerSV8ria[J1 3 

,36: roeUillen 

.1.5: beschrijft de aanvullende opslag die gebol}"Mj zal 

!.vorden --1---------
~. 1 -6: beschrijft de route per stroom en de aanvullingen 

ie worden gebouwd voar de voorbewerking vsn de 

xtrB biomassa -----
b,1 7: Water- en stoomcyclu9 verandert nlet 

.1 8: Elektrici1eit$opwekking verandert niel 

. 19: Behoudens de GAVO-varianten verandert de ~ . 3.1: GAVO-vorianI1: I 

ookgasbehandeling niet ekkeseminimtillisering kalkinjeclie 

15.3,2: GAVo-variant 2: srnoveren 

F.1,10: Overise inslarraties veranderen niet 
I--

5,1.11: Prccesbewakina en -beveilialns veranderen niet 1--
5,1.12: B8T-toels toeges~ilst o~ voorgenomen adivileil 
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5.1 Voorgenornen actlvitelt ten opzichte van bestaande situatie 
De voorgenomen acliviteil betreft hel conlinueren van de huidige bedrijfsvoering en hel uitbreiden 

van hel meesloken van biomassaslromen lot maximaal 8 PJ biomassa per jaar in CG1331
• De 

hoeveelheid biomassa die hlermee samenhangt, is variabel met de verbrandingswaarde. In het 

geval dal de verbrandingswaarde van een gangbaar biomassapakkel (a 19,3 MJ/kg) 

verondersleld wordl, bedraagt de lola Ie jaarjijkse hoeveelheid 415 kton . Deze toename in 

biomassa meest ook leidl evenredig naar een verdringing van sleenkolen van 8 PJ per jaar en 

wordt op jaarbasis zodoende cirea 760 klon langcyclische CO,emissie uil sleenkool 

gereduceerd, 

5.1.1 Locatle 

De voorgenomen ac.livileil is geprojecleerd op hellerrein van CG13. Er is om de volgende 

redenen voor deze loealie gekozen: 

De CG13 is reeds vergund voor hel meesloken van houtspaanders en beschikl daarvoor over 

een maalinstalialie; om organisatorische redenen leidt uilbreiding van deze meestook tot 

synergievoordelen 

De locaUe is via water en weg uitstekend bereikbaar 

De voorgenomen aclivileil belreft de uilbreiding van de meestookaclivileilen in de kolencentrale. 

Meestoken van biomassa in daze kolencentrale heert als voordeel dal: 

De cenlrale ontworpen is om Ie worden bedreven mel slook- en huisbrandolie en is daarmee 

eenvoudig gesclliklle maken om vloeibare biobrandsloffen Ie gebruiken 

De cenlrale in vergelijklng mel zelfslandige bio-energiecentrales een hoger bruto elektrisch 

rendemenl (Ie welen ongeveer 40 % versus ongeveer 30 % brulo energie rendemenl voor 

een modeme sland alone bio-energle cenlrale) heeFI waardoor de CO,reduclie eveneens 

hoger Is 

Hel gebruik van sleenkool venmeden wordl, waardoor op energiebasis meer CO,reduclie 

plaalsvindt In vergelijking met hel vermijden van aardgas 

Door de voorgenomen activileil op deze loeatie mogelijk te maken hoeven slechts beperkte 

aanpassingen binnen de huidige inrichling van de centrale aangebrachlle worden, Veel van de 

benodigde Facilileilen voor voorbewerking, opslag en toevoer van biomassa zijn namelijk al 

aanwezlg . 

J1 Van de aangehaalde 8 PJ is 2 PJ al vergund (bestaat uit tarwegries en houtspaanders); am 8 PJ te kunnen gaan 
meestoken streefl Electmbel ar naar om extra houtspaanders mee Ie gaan stokan (82 ktonljaar ten opzichte van 
de huidige 60 klonfjaar); deamaast zullen nieU'We stromen worden ingezat (zie bijlage 5); gevaariijk afval wordt 
uilgeslolen 
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5.1.2 Brandstof 

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 heelt Electrabel momenteel de volgende biomassa stromen 

vergund: 

Houtspaanders: 60.000 ton/Jr 

Tarwegries: 60.000 ton/jr 

Oil omvat samen ongeveer 2 PJ~aar. 

Binnen de huidlge voorgenomen activiteit heelt Electrabel Nede~and n.v. het voomemen om In 

de kolengestookte eenheid 13 van Centrale Gelder1and te NIJmegen de volgende biomassa 

stromen addition eel te gaan meesloken: 

Tall 011 pitch, MaTsreslpeliets, Eucalyptushout residu, Rijstresldupellets, Palmpilkorrels, 

Olijfresidu, Houtskool, Snoeihoutmix, HoutfracUe uit groencompostering, Cacao doppen, 

Houtpellets en bagasse 

22.000 ton/jr extra houtspaanders, zodat de totale hoeveelheid vergunde houtspaanders 

overeen zal komen met de maximale capaclleit van de huidige houtmolens 

Met de additionele meestook van biomassa van deze voorgenomen activiteit zal de totale 

hoeveelheid biomassa die wordt aangevraagd 8 PJ/jaar omvalten. Oit bestaat dan dus uit: 

Houtspaanders: 82.000 ton~aar 

Schone biomassa: zoals boven genoemd tot aan 8 PJ/jaar 

Aile soorten biomassa die ingezet worden zullen voldoen aan de definitie van 'schone' biomassa 

(definitie 2 uit paragraaf 2.2.1), met uitzondering van de houtspaanders. Oe specifieke 

biomassasoorten die voldoen aan deze definitie zljn concreet gemaakt In de wilte-lijst, die is 

weergegeven in bijlage 5. 

Voor de samenstelling van een tweetal biomassapakketten, die zijn samengesteld ten behoeve 

van het onderzoek naar de milieueffecten van het InitlaUef, heelt de wltte-lijst als leldraad 

gediend. Een pakket vertegenWOOrdigt een gangbaar pakket, het ander een worst-case pakke!. 

Pakket 1: Gangbaar blomassa brandstofpakket 

Oil gangbare blomassapakket vertegenWOOrdigt aen representatief verwachtlngspakket van 

biomassa dat Electrabel uit de markt van biomassa denkt te kunnen betrekken. Het betrelt een 

langjarig gemiddelde. Oil pakket bestaat uit 11 soorten biomassa, en zijn divers en uiteenlopend 

van aard en samenstelling. Ooor de zeer diverse en uiteenlopende aard en sam~nstelling van 

deze 11 soorten dient dit pakket als representatief biomassamengsel". Het onderslaande 

schema rangschikt deze stromen naar mogelijk Juridische status, 

32 Dez,e lijst is niet limitatief bedoeld 
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AfvallStromen (Rest)producten Juridische status hangt at van 

omstandigheden biJ de 

ontd'oanar 

PalmEJl.i<£!!~ Tarwegri8~s vergund) Houtspaanders (reeds ve~ 

Palmoliederivaat* Rijst resi~_.t_s ___ _ 

Koolzaadolle" Mars resldu pellets 

Tall oil pitch Euc~us bas! _____ _ 

Houiskool Qlijf residu 

Stromen die qua samenatelling overeenkomen met de eigenschappen van de 11 500rtan die onderdeel uit 

hebben gem.akt vlln hat In dlt MER beschouwde gangbare blomassa brandatofpakket: 

Snoeiho~~ __ ~~ _____ _ .______ Houtpelle.!!.-.. ______ _ 

HoulfraclJ! uit aroencompostering. 

C8caodOEP~·~n ______ __ 

.Bagasse 

• z81 niet worden aangevrssgd, zle toelichting § 2,3 3 

Voor elk van deze biomassasoorten is een productblad opgesteld, waarbij samensteiling, 

kenmerken, hoeveelheden en verwerkingsroute worden vermeld. Oe;o:e productbladen zijn 

opgenomen in bijlage 6. 

Oe doelstelling van 8 PJ per jaar is op energiebasis verdeeld over 14 soorten, zie bovenstaande 

tabel (exclusief Palmoliederivaat en Koolzaadolie). Het gangbare pakket heelt een 

verbrandingswaarde van ongeveer 19,3 MJ/kg, waarmee de jaar1ijkse hoeveelheid biomassa die 

hiermee gemoeid is 415 kton bedraagt. Tabel 5.1 geeft de gemiddelde samenstelling van dit 

pakkel weer. 

Pakket 2: Worst-case biomassapakket 

Het kan incidenteel voorkomen dat witte-lijst biomassasoorten een samenstelling hebben die 

zodanlg afwijkt van hetgeen verondersteld is in het gang bare pakket, dat dil pakket niet meer als 

representalief geld!. Om ook de milieueffecten in deze situaties te onderzoeken is een worst-case 

blomassapakket opgesteld . Oit pakket beslaat uit de dezelfde biomassasoorten als het 

voorgaande pakket, V~~r de samenstelling van dit pakket wordt de concentratie per afzonderlijk 

element echter gelijk gesteld aan de concentratie van de biomassasoort die voor dal betreffende 

element een maximale waarde aanneemt in het gangbare biomassapakket. Zo ontslaat een 

'fictief worst-case blomassapakket. In de praklljk kunnen biomassasoorten op enkele van deze 

elementen de veronderslelde concentralie aannemen. Een vervuilingsgraad van aile elementen, 

zoals die In dit worst-case pakket verondersteld wordt, wordt niel verwacht in de praktijk. 

MER Meestoken Biomassa Centrale Gelderland, Nljmegen 



~Tauw ECOFYS 
~ 

Kenmeri< ROO5-4393957LBE-sec-V04-NL 

Om rekening te houden met blomassasoorten ulL het gangbare pakket, die een relatie! lage 

verbrandingswaarde hebben en relatief hoge concentraties bevalten , worden de con centra ties 

per biomassasoort per element eerst op energlebasis omgerekend. 

Met de verbrandingswaarde van het worst-<;ase pakkel onlstaat zo de samenstelling van het 

worst-case pakkel. Tabel 5.1 geeft de gemlddelde samenstelling van dit pakkel weer. 

Tabel 5.1 Speclficltle .. van gangb88r an wo~t Clle biomalsaplkket 

MII. a & enilll_r;la 

Hoeveelheid nalle basis ktonuaar 

~~,roge $101 KtOntl8ar 

~9s'Naarde (tHY> 

Meestookpercenlage 

~ 
% massa 

Gomlddold G.ngb •• r 

.teenkoolpakket blom •••• paJtk.e4 

NK 2004" 

1.380 41.§. 

364 

Wom-cl,a 

biomasl.pakket 

415 

364 

25,~ 19L _______ 19d. __ 

23,2 23,2 

Meeslookpercenlage 11/0 ene~~ ______ 18,"1 _________ '_BIL __ 

Hoofd.lamenten 

_~1 5"~ 
55 e,2 

53 1.J1 

0.1 0.2 

39 32,4 

As,gehalle % --E,8 5,6 

M.!:!~_~J!t.!!l.!!..!!~~ ___ _________________________________ _________ • ____________ • ______________ • _______ _ 

AI % 1,86 0,03 0,25 
C_a ___ % 0,35 0,11 1.03 

CI % <0,02 0.07 0,12 0.19 

Fe % 0,57 0,04 O~ 

K % 0,13 0,04 0,27 

!1lL- 0/0 0, 14 0.05 O~ 

Na % 0)J4 0,01 0,07 

3J De bandbreedte voor zwavelln de kolen houdt rekenlng met de S02 allocalie venuit de National Emmi,sion 
Ceiling (NEC) 

304 Voor een beperkl eantal parameters Is het mogelijJc een bandbreedte ean Ie geven, de bovenkanl van de band 
Y.-Ordt bepaald door de kwaliteilseisen uit de acceplalieproe&dure voor houtspBanders 
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Gemiddeld Gangbaar 

steenkoolpa kket biomass .. pakkee" 

NK 2004u 

Worst--<:ase 

blomassapakket 

P % 0,04 0.01 0,10 

SI % ~--- V,l') ~ 

I I % __ 9.:_11 0,0' 0,05 

§poor- en mlcro-elelement!!1. _________ 

~s ~~- 3,4 1,0 5,5 

Ba ~l<.L.-. 207 58 382 

~- ~ 1.4 0.2 1,4 

Br ~- 1,9 0,6 ~---
£<! _____ _____ .!!1Q/kSl <0.11 0,4 2,01 --.3J __ _ 
Co mg/kg ~ ____ ...1.~ 2,9 

Cr "la/kg 26 10 37 

£'! 
Eu 
_F ______ _ 

mgll<g 11 

malka ~~ _ _ ~~ 

rrg/kg 135 41 

11,2 32 

12,5 

61 176 

'"_I1. __________________ . ____________ '!'_Ql.!<1l. _______________ Q,L _________ Po9L ____ Q,!~:: _____________ ~L~~ ______ _ 

Mn mg/kg 44 172 675 

Mo mgl!<.IL..- 2,7 7,3 101 

N, ~g 17 5 15,0 

~.!< _____________________ . _________ '!'~.!<1l. _____________ ~L~ __________________ ~~ ____________________ ~43 ______ _ 
Sb ~~ < 0.6 2,6 -2.,'l _ _ _ 

Sa ~ __ ....!.3~ 3,1 7.2 

Sn m.JliliL ____ <_' ~ 4,8 35,9 

Sr m~~ 2,5 2e. l 

Te ma/kg < 1.2 2,8 7,2 

!.!_._------- ma'kg <1 ~..t 1 2'd 
V ~ _ __ .E 2.7 11 

Zn ma'kg 16 61 345 

------- -----
r MelsJen mi/!!'.ll 148e ~33 800::15 1,030 

Cd+TI m~ < 1,11 3,5 5,1 9.3 

35 De kwalileitseis veor Hg is 0,3 mg/kg bij een stookwaarde veri 16 MJlkg; analyses geven aan dat deze 
concentre1ie nieUnal..flNelijk.s vooritomt 

;)II Voortschrijdend gemiddelde bij n=10 
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5.1.3 Acceptatle 

Om zo goed mogelijk te garanderen dat er geen ongewenste milieuerfecten optreden ten gevolge 

van het meestoken van biomassastromen zijn er door Electrabel acceptatleprocedures opgesteld 

voor houtspaanders. andere vaste stromen en vloeibare stromen. Deze procedures staan globaal 

beschreven in bijlage 9 en worden in de aanvraag nader uilgewerkt. 

5.1.4 Aanvoer 

V~~r de uilbreidlng met de voorgenomen activiteil zal in het geval van hel gang bare 

biomassapakket jaartijks 415 klon biomassa worden aangevoerd. Uitgaande van een zesdaagse 

aanvoer bedraagt de dagelijkse hoeveelheid maximaal 1.330 ton . Deze hoeveelheden kunnen 

door andere vernrandingswaarden van het werkelijke biomassapakket aan verandertng 

ondemevig zljn. 

Modalltelt 

De kolen, het tarwegries en de vloeibare (bio)brandstorfen zulien in principe blljvend per schip of 

duwbak worden aangevoerd. Opgemerkt wordl dat ineidenteel Iransport per vrachtaulo (in het 

algemeen door middel van vrachtwagens mel een aanhanger) kan plaalsvinden . Voorbeide 

transportmlddelen geldt dat de aanvoer zowelln containers als in bulk kan plaatsvlnden . 

Momenteel worden 60 kton/Jaar vergunde houtspaanders v~~r meestook per as aangevoerd met 

een frequentie van 9-18 vrachtwagens per dag. Dit wordt in prinCipe gecontinueerd. 

In bijlage 10 wordt in detail beschreven wat de haalbaameid Is van het veranderen van modalilel!. 

V~~r wat betreft het herstelien van de brandstofaanvoer via het spoor lijkt op basis van het 

bovenstaande de conclusle gerechtvaardigd dat hler sprake Is van een 'gepasseerd station'. Dit 

MER gaat hler dan ook niet verder op In. Daarnaast wordt in bljlage 10 duidelijk gemaakt dat het 

verder intenslveren van het vervoer per schlp onder de huidige marktomstandlgheden eigenlljk 

aileen reeel is als wordl ingezet op het meestoken van 100 % vloeibare biomassa. De erfecten 

die uit een dergelijke verschuiving voortkomen worden uitgewerkt in het kader van de 

vervoersvarianten (beschreven in 5.3.2 - 5.3.4). 

In de aanVraag zal metterdaad worden aangegeven veor welke modal split vergunning wordt 

aangevraagd. De in hoofdstuk 6 van dit MER te beschrijven erfecten zullan aan de basis IIggen 

van de keuzes die daartoe worden gemaakt. 

Aanvoer per schip 

Aanvoer per schlp zal via de bestaande haven gebeuren . Hiertoe Is een installatie ontworpen die 

erop Ingericht is verschillenda soorten biomassa te kunnen behandelen. Het gebruik van 

duwbakken maakt het ook mogalijk deze niet direct te lossen. Hierdoor ontstaat extra capaciteit 

en flexibiliteil in de opslag. V~~r de overslag gaat de voorkeur uit naar een woelkopzuiger omdat 

daarmee veel soorten brandstof kunnen worden verwerkt en zo goed mogelijk polenli~le overtasl 

ten gevolge van geur- en stofemissie kan worden voorkomen. 
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Bio-olien zullen in principe par schip worden aangevoerd en in de haven van CGI3, via de 

beslaande loslnstallaties, gelost in bestaande of nieuw Ie bouwen olietanks. 

Aanvoer per as 
De aanvoer van biomassa vindl in principe plaats in bulkwagens. De inhoud van vrachtwagens 

wordl in een loslrechter geleegd. Hiervoor geldt dal dil in een gesloten ruimte gebeurt met 

afzuiging en onlsloffing. Vanuit de bunker wordt de biomassa naar de opslag vervoerd. 

5.1.5 Opstag 

Vaste brandstoffen 

De hoogtes van de nieuw Ie bouwen opslagfacilileiten zijn sterk afhankelijk van de aard en 

samenslelling van de biomassastromen. Ais opslaghoogte van vasle biomassa kan in hel 

algemeen uit worden gegaan van maximaal 15 m. 

V~~r berekenlng van de hoogle van verticale eilindrische opslagtanks komi daar (afhankelijk van 

de diameter) nog 5-10 m bij voor het conische dak. 

V~~r berekening van de hoogte van een hal wordt, boven de opslaghoogle van blomassa len 

behoeve van inslalialies boven in de hal, eirca 10 m blj worden geleld om de nokhoogle te 

bepalen. 

Voorlopig Is de verwachle hoogte dus eirca 25 meter, zowel voor de silo's als voor de hal. 

Vloeibare brandstoffen 

Naasl de bestaande opslagvoorzieningen (5.000 m' HBO opslag, en 36.500 m' opslag len 

behoeve van tall pitch oil is nog 10,000 m' opslag gepland In een of twee tanks (een en ander 

afhankelijk van de te verkrijgen hoeveelheden). 

De nieuwe tank(s) zal geplaatsl worden in het beslaande olletankenpark dat in het veneden 

gerealiseerd is voor twee opslagtanks van zware stookolie van 36.500 m'. Hel versloken van de 

lall pilch oil zal mel behulp van de beslaande oUesy,lemen die gedeellelijk aangepasl en 

vernieuwd worden, via de beslaande branders in de hoofdketel van CG13 plaats vinden . 

5.1.6 Route en voorbewerklng 

Vaste brandstoffen 

In aanvulling op de huidige kolenmolens en de in werking zijnde houtmolen worden, voor hel 

verkleinen en homogeniseren van de vervangende brandsloffen, drte extra maalinslallalies 

gebouwd. In bijlage 10 wordl in detail ingegaan op andere mogelijke voortbewerkingstechnieken. 

De conclusie van die beschouwing is dat, in aanvulling op het verkleinen (en daarmee ook 

homogeniseren) van de aangevoerde brandstoffen, er op dit moment geen andere 

MER Meeatoken Biomatu Centrale GelderJand, NiJm~l!In 



~Tauw ECOFYS -
Kenmer1c ROO>4393957lBE-6ec-V04·NL 

voorbewerkingtechnieken voomanden zljn die passen binnen het voomemen van Electrabel zoals 

dat In het MER wordt beschreven. 

Voor vaste brandstoffen zijn de volgende routes zijn aannemelijk: 

Vaste biomassa: opslag - mengen met kolen - afdekken met laag kolen - ketel 

Vaste biomassa: opslag - mengen met kolen - kolenmolen - ketel 

Vaste biomassa: opslag - malen in maalinstallatie - mengen met kolen - ketel 

Vaste blomassa: opslag - combi van bovenstaande routes 

Vloelbare brandstoffen 

Vloeibare brandstoffen ondergaan ook in de nieuwe situatie geen voorbewerking. De volgende 

routes zijn aannemelijk: 

Olie: ketel 

Olie: opslag - ketel 

5.1.7 Watar- an stoomcyctus 

Ten gevolge van het extra meestoken van biomassa vlndt er geen wijziging plaats ten opzichte 

van de bestaande water- en stoomcyclus. 

De voorgenomen activiteit is ook niet van Invtoed op de levering van warmte in de vorm van 

stoom aan nabijgelegen bedrijven. Deze dienst wordt gecontinueerd 

5.1.8 Etektrlctteltsopwekking 

Ten gevolge van het extra meestoken van biomassa vindt er geen wijziglng plaats in de wijze 

waarop elekll;clteit wordt opgewekt. Door een minlmale verandering In rookgasproductie 

verandert onder andere het eigen elektrisch verbruik enigszins (zuigtrekventilator). Het negatieve 

effect op het te leveren vermogen Is echter niet groter dan een kwart procen!. 

5.1 .9 Rookgasbehandetlng 

Op basis van de eerste Inzlchten over de verwachte effecten op emissies voortkomend uit het 

voomemen om meer biomassa bij te stoken ziet Electrabel geen aanleiding om de 

rookgasbehandeling aan te passen. Wei zal als variant op de voorgenomen activiteit het 

amoveren van de GAVO worden onderzocht. 

5.1.10 Ovarlgalnstatlatla8 

Ten gevolge van het uitbreiden van het meestoken van biomassa worden geen wijziglngen 

voorzien in de overige installaties zoals die zijn beschreven in paragraaf 4.1 .10. 

5.1.11 Procesbewaklng an -bevel\iglng 

Ten gevolge van het uitbreiden van het meestoken van biomassa worden geen wijzlgingen 

voorzien in de procesbewaking en -beveiliging zoals die zijn beschreven In paragraaf 4.1 11 , 
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5.1.12 Aanvutlende toats aan Bast Baschikbara Technlek 

In paragraaf 4.1.12 wor.1t de huidige situatie getoetst aan de beschrijvingen van de Best 

Beschikbare Technieken, Omdat BBT vaak wordt uitgedrukt in een range is een aanvullende 

BBT-toets uitgevoerd om nog niet genomen maatregelen aanvullend te beoordelen, met name op 

basis van de methodieken die zijn beschreven In het BREF over Economics and Cross Media 

Effects. 

Ook de voorgenomen activiteit voldoet aan de eisen van BREF. Wells het zo dat de worst case 

biomassa scenario op sommige componenten van luchtemissies hogere waarden laten zien dan 

vergeleken met het nulaitematief. De emissles zijn echter niet hager dan de emissies van AVI's. 

Doordat voor aile biomassa geldt, dat fluorconcentratie 300 mg/kg; zwavel <0,3% en som zware 

metalen 1000 mg/kg is, wordt tevens voldaan aan de eisen van het BREF Wasle Incineration. 

In bijlage 10 wordt in dit kader onder sectie 4 (GAVO) en 5 (verdergaande emissiereductie) nader 

ingegaan op de parameters die van belang zijn om vast te kunnen stellen of deze maatregel als 

kosteneffectief zouden kunnen worden opgevat. 

GAVO 

Zoals aangetoond in bijlage to onder 4 bevindt de kosteneffectiviteit van het installeren van een 

lekkageminimalisatiesysteem zlch onder/rond de relevante referentieniveau 's genoemd in het 

NeR (in casu S02 en stol). 

Kalkinjectie blijkt redelljk milieu-effectief in termen van emissiereductie, maar onbekend is of het 

jaargemiddelde emissienlveau van 1 mg/Nm' (be ide lijnen) gehaald kan worden met 

instandhouding van de GAVO in IiJn 50/20. Demalve staat ook de kosteneffectiviteit nog niet vast. 

Voor HCI en HF zijn geen referentiewaarden in de NeR genoemd. De effecten die voor! komen uit 

deze maatregel zullen Ir hoofdstuk 6, als de GAVO-l variant, worden uilgewerkl. 

In bijlage 10 onder 4 blijkt verder dat maatregelen die uitgaan van verwijdering van de GAVO 

volstrekt niet kosteneffectief te zijn voor HCI, HF en stof. De effecten van een dergelijke 

maatregel zijn in hoofdstuk 6 wei nader onderzochl. Echter. op voomand lijkt de condusie 

gerechtvaardigd dat het verwijderen van de GAVO, met in acht neming van de locale 

omstandigheden zoals aangegeven in de BREF Economics en cross media effecten, voor CG13 

niet als BBT dient te worden aangemerkt. 

Verdargaande emla.iereductie op E-filter 

Zoals aangetoond in bijlage 10 onder 5 verhouden de kentallen voor kosteneffectiviteit zich 

ongunstig tot de referentiewaarden uit de NeR, in combinatie met het feit dat het huidige E-filter al 

voldoet aan de kenmerken van de Best Beschikbare Techniek (BBT) zoals sinds 1 december 

2005 gedefinieerd in de Wet milieubeheer, 
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Overlge maatregelen die lucht emlssles verder reduceren 

Daarenboven wordt in bijlage 10 onder seetie 5 uitgewerkt dat maatregelen ter vertJetertng van de 

vertJranding , vertJetering van de DeNOx dan wei het minimaliseren van PAK, dioxine en/oF 

Chroomy voor CG13 niet als BBT aangemerkt dlenen te worden . 

5.1.13 Ontwerpgegevens 

In de onderstaande tabel worden de in paragraaf 5.2.1 - 5.2.10 beschreven onderdelen van de 

voorgenomen activiteit in kwantitatieve zln samengevat en afgezet tegen de huidige sl tuatie. 

Tabe' 5.2 Ontwarpgagavens voor voorganoman 8ctlvltait tan opzlcht. van de huldige sitiatla 

Eanhafd Huldlga sltuatle Voorgenomen Ictlvit_lt 

._---_ .. --_.-
Brandlltot 

Verbruik steenkoot ktonqasr w,b 1617 .---~~ 
S!~~d_C!~!..'!.!~~!~~l~PJ~!,!J!E~~~_~~°J. _______ ~~~~~~~ _______________________ ~~ ___ .. ____________________ ~~_ 

'T't-ormi$Cf1B enll!!'Qie 1181Inkoo! 

VernnJik biomassB 

PJ!jaar 

ktonljaar VI b 

41 35 

120 415 

~~TTJ.Ld_qerde .. ':![b~Q~1~9.=s~!.I!1_~e_1L~.!!'!I.!~! ______ ~~~~;!l _____________ ~~!.~ ___________________ !~~_ 

Thermische eoersl. biomassa PJ/"ja",."-r ________ ..::.... 

Energie 

Eleklrisch vermogen van biomassa-meesto.?M!!!1.tE) MW 29 113 

Vermeden verbruik steenkool kton/jaar 81 320 ._-------
Vermeden COz::emissie klan!)aar 191 780 

---- -
Hulp- an ntat.torran 

KelksteenvertJruik klon~Qar 33 28 

§iP ... .P.D~!!~E!L'!._ •• __ ._. ___ •• _. _____ • ____ ._ •• _______ .~!~"!L·_~~ ___ . _____ . ___ • __ . ____ ~~._._._._. _________ . __ .. 1~_ 
8odams! klon~aar 23 21 

Vli.gas ______ ~ ktonljasr 169 156 

ABI-sllb ktonljaar 0.6 0,6 
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Masss- en energlebalans 

Op basis van de in deze paragraaf opgenomen technische beschrijving van de voorgenomen 

activiteit is onderstaand de massa- en energiebalans voor de voorgenomen activiteit afgezet 

tegen de huidlge sjtuatie. 

Massabalans (In ton/uur) 

IN 
Huldige Voorgenomen 

UIT 
Huldige Voorgenomen 

situatie activi.1eit situalie actlvitelt 

Steenkoo! 216 184 Rookgas 2.546 2.467 

Biomesss 16 55 bode mas 3,1 2,e 

VertJrandingslucht 2282 2.194 Vliegas 22,5 20,8 

K.lk 4,4 3,7 Gips 6.4 6.~ 

water nasr ROI 75 75 Effluent ASI 15 15 

+ 

Talaal 2.593 2512 2.593 2.512 

Energlebalans (In %) 

IN 
Huidige Voorgenomen Huidige Voorgenomen 

UIT 
s.ituatie activl1eI1 5i'uaUe activitelt 

eleklriciteitopwekking 

Steenkool 92,9 78.9 (bruto) 40,1 40,1 

Biomassa 4.6 1B.2 warmtelevering 1,5 1, 

elektriciteltsverbruik 2,0 2.0 koetwater 50,4 50, 

varorandingslucht 0,9 0,9 rookgassen 6 

K.lk, elc assen, gips 1 1 

overig; o_a 

strOillingsvarlies, spuiveriies 1 1 

+ + ----
Totaal 100 100 00 b.sis van 44.1 PJ 100 10 

MER Meeatoken Blomas9a Centrale Gelderland, Nfjmegen 
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5.2 Beschrijvlng van alternatleven voor het meestollen van 8 PJ blomassa 

5.2.1 Nulaltematlef: handhaven van de huldlge altualle (vgl . hat. 4) 

Het nulaltematief bestaat uit hel jaartijks staken van 1,200 ktan steenkaal en het jaartiJks 

meestaken van 60 ktan hautspaander.;. 60 ktan tarwegries. Dit allematief is in feite gelijk aan het 

voorzetten van de huidige bedrijfsvoering zoals beschreven in paragraaf 4, 1 van dit MER." 

5.2,2 Nul(mln)-altematief: be§indlgen van meeatoken biomsasa 

Het nul(min)-allematief behelst in dit MER het scenario waarin niet langer kolen worden 

veNangen door altemalieve brandstoffen, In feite is dit vanuit de badrijfsmatige insteek van de 

Initlatiefnemer geen reela oplia , Da reden am hler toch aandacht aan te schenken , is am de 

effecten van meestoken beler in de context te kunnen plaatsen. 

5.3 Beschrijvlng van de varianten op de voorgenomen actlviteit 
De in deze paragraaf beschreven varianten op de voorgenomen activiteit hebben betrekklng op 

de wijze van aanvoer (drie veNaersvarianten zoals beschreven In bijlage 10), en het 

terugbrengen van de emissievracht in relatie tot de GAVO (GAVO-1 en GAVO-2), Aanvullend 

komt het aanbrangen van raetfilters of de vrachtwagens aan de orde als veNoersvariant vier, 

De (noodzaak tot het nemen van) geur- en geluidsmaatregelen wordt beschreven in de 

beschrijving van de effecten in hoofdstuk 6. 

5.3.1 Variant " GAVO-1 en GAVO-2" 

Met verwijzing naar de rapportaga van Royal Haskaning (in bijlage 10 apgenomen onder sectia 4) 

zijn twee variantan van GAVO-vertlatermaatregelen beschauwd in het MER, Dit ten behoeve van 

de analyse voor verdere emlssiereductie bij lekkageminlmalisatie van het GAVO-Iek, 

Dit lek bedraagt gemiddeld 2,2 % (situalie na de technlsche revisie van 2005/begin 2006) De 

twee GAVO varianten zijn als voigt beschreven: 

Variant GAVO-1 : lekkageminimalisatie (maatregel A) en kalkinjectie (maatregel D) al dan niet 

in cambinatie met elkaar; deze variant kenmerkt zich door relatiel lage investeringen en heefl 

een aanvaardbaar niveau van kosteneffectivileil 

Variant GAVO-2: verwijderen GAVO (maatregel C) of vervangen van de GAVO door een 

lekvrije GAVO met een nieuwe schoor.;teen 

Voor verdere beschrijving van daze variantan met bijbehorende maatregelen wordt verwezen 

naar bijlage 10 - seetle 4, Hiertn beschrijft de rapportaga de aanleiding, het doel an de resultaten 

van een onafhankelljk anderzoek met betrekking tot de effecten en de koslen casu quo 

kosteneffectiviteit blJ emissiereductle als gevolg van vertletermaatregelen len opzichte van de 

huidige GAVO, 

v Met dien varstande dat palmoll8denvaat oiel eerder is Ingezel 

MER Meestoken Blomassa Centrale Gelderland, NIJmegen 10711.8 1081148 

Kenmerk ROOS-4393957LBE-sec-V04-NL 

Bij aen GAVO is sprake van een kleine lekkage van rookgassen die onbedoeld rechtstreeks de 

schoor.;teen ingaan. hetgeen met name een verhoging van de emissies van HF, SO, en HCI 

oplevert, 

Bij een bedrijfsvoering zander GAVO treedl een vermindering van deze emlssies op, Een 

neveneffect van het verNijderen van de GAVO is dat de rookgastemperaluur daal!. In bijlage 10 

worden de bedrijlsmalige gevolgen van te nemen maatregelen aan de GAVO in meer detail 

baschreven. De impacl op de luchtkwatiteil van beide mechanismen wordl onderzochl en in meer 

detail beschreven in paragraal 6,2,3 en 6,2.6, 

Opgemerkt wordt dat het aanbrengen van een zuurbestendige coaling naar verwachting even 

veel kosi als het volledig veNangen van de huidige schoorsteen voor een nieuwe van een 

zuurtlestendig maleriaal. 

5,3 ,2 VeNoer5varlanl 1: 415 kton vastJvloeibare biomass a per Jaar 

In paragraaf 5,1,2 zijn twee brandstofpakketten (gangbaar en worst case) beschreven, Deze 

hebben ten grandslag gelegen aan de modelberekeningen voor luchtemissies en -kwalilei!. De 

onderscheidende factor waar bij hel vaststellen van de pakkeUen mel name rakening is 

gehouden is de chemische samenstelling van de verschillende brandstoffen, 

Om oak inzicht Ie krijgen in Indirecle milieueffecten als gevolg van wijzigingen in de restsloffen en 

de daarmee samenhangende verkeers- en scheepvaartbewegingen zijn in bijlage 10 drie 

verschillende vervoer.;varianten gedefinieerd, Hiertlij is gelet op de calorische eigenschappen, de 

technische en economische haalbaarheid en de samenstelling van de brandstoffen, 

VeNoersvanant een heelt betrekking op de aanvoer van de verwachte mix van aan te voeren 

biobrandstofstromen, Op basis van de verwachle gemiddelde stookwaarden betrefl dit een 

aanvoer van 415,000 ton per jaar, Deze zal overwegend via het water worden aangevoerd, 

5.3,3 VeNoersvarlanl 2: 200 klan vloeibare biomass a per Jaar 

VeNoersvariant twee heefl betrekking op de aanvoer van een hoogcalorische mix van 

200,000 ton per jaar vloeibare biobrandstoffen, Deze zal uilsluitend via tlet water worden 

aangevoerd. 

5.3.4 Vervoersvarlanl 3: 500 klon vasle biomasI3 per jaar 

Vervoersvariant drie heelt betrekking op de aanvoer van de laagcalorische mix, In deze variant 

wordt uilgegaan van het niet op gang komen van het meestoken van olieachtige producten, De 

huidige aanvoer over de weg van 60,000 Ion houtspaanders per jaar zullen worden aangevuld 

mel ongeveer 440.000 ton andere brandslof per jaar met een slookwaarde van circa 15 MJ/kg, 

Deze aanvullende stromen zullen in principe via het water worden aangevoerd. 

MER Meestoken Biomassa Centrale Gelderland, NIJmegen 
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6 Milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, 
alternatieven en varianten 

------

In de onderstaande tabel is aangegeven welke milieuaspecten voor de voorgenomen activiteit, de 

altematieven en vananten relevant zijn. Opgemerkt wordt dat het onderzoek naar de gevolgen 

voor wat betrelt geluid en verlleer voortkomend uit de voorgenomen activiteit zich heert 

toegespitst door de verschillen tussen de vervoersvarianten 1-3 vast Ie slellen. 

Tabe' 8.1 Aspeatan matrix 

~ltmIUoY.n V.n.nt-n 
. " 09«1onomon Nul. ltem.il.',. 

. otMt. 11: 
8 PJ 2PJ 

Nui(lI1In) GAV0-1' 

. flemlUer.. Iletk.;o 
_lIun kot-n minlm.Sntle 

OAV0-2 V'~", Vo""",,,, Varvoef' VOlVO." 

Amovt!ren yail."t t, • .,;",,12: v.,;l nt J: varlont.; 

'115 ktO/l 290 klon SOO kton Ro.dil.t .... 

Blorn .... bicm .... rer ou. per .... t pe, 
.. ~l!!!!. __ ~p scI!!p! ••. 

Rulmletljk. 

!"uoUo .1 ___ _ 

Lucht 

Oolulel 

Roalstollin 

Vlr1<H. 

Boel.mln 

(grcnd)war.' 

Eaologll 

Geur 

Enlral. 

Inellrocto 

!!!!oIon 

~---------.-----

.. ~ 

----------

• Daze varianten hebben mogelijk een beperkte impact op de hoeveelheid st01 die vrij komt (zie oak tabel 4.3 en 

par.graar 6.2 van dit MER) 

MER Meestoken EUomn,a Centrale Gelderland, Nljmegen 1111148 1121148 
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6.1 Rulmtelijke aspecten 

Voorgenomen activttett 

In aanvu lling op de beslaande instaltalies en hallen worden ten behoeve van de voorgenomen 

activiteit een los hal met tosinstaltalies, vier opslagsilo's met elk aen inhoud van 5.000 m', een 

opslaghal (15.000 m') en aan houlvermalingsinstaltatie gerealiseerd. Uitgegaan wordt van een 

maxima Ie hoogte van 25 meter. 

Daze voorzieningen worden gerealiseerd op het terrein van Electrabel . Ie weten op de localie van 

de voormalige Centrale G12-instaltatie, Deze voormalige installatia had een hoogte van 

125 meter. De maxima Ie bcuwhoogla in het vigerende bestemmingsplan bedraagl 65 meter, De 

ruimtelijke impact als gevolg van deze nieuwe voorzieningen is door de aanwezigheid van de 

bestaande installalie en de geringe hoogte van de nieuwe voorzieningen len opzichte van de 

ovenge hoge bebouwing in de omgeving gering. 

Nulattematlef 

Het nu laltematiel heelt geen ru lmtelijke gevolgen omdat dlt altematiel gelijk is aan de huidige 

situatie . 

Nul(mln)alternatief 

Indien het meestoken van biomassa zou worden beeindigd is een deel van de gebouwen en 

instanaties niet meer nodig. Als deze zouden worden algebroken zou dat weliswaar vrije ruimte 

opleveren maar, omdat de installaties nog niet zijn algeschreven, heelt het oak een vemietiging 

van ge',nvesteerd kapitaal tot gevolg. 

6.2 Luchtemlssles vanuit de installaties 
In deze paragraaf wordt het effect op de luchtverontreiniging van de (altematieven voor) de 

voorgenomen activiteit en de varianten van het amoveren van de GAVO onderzocht en 

beschreven . 

Voor de effecten op de luchtverontreiniging len gevolge van verkeer wordt verwezen naar 

paragraaI6.5. 

De vervoersvarianlen hebben een impact op de slof emissies bij de op- en overslag. Echter, 

omdat (zoals eerder aangetoond in tabel4.3 van dit MER) de hier VIi) komende vracht ongeveer 

1-2 % is van de totale stol vrachl wordt dlt aspect niet verder onderzocht. 

6.2.1 T08tslng aan BVA-lnput ... ls voor Hg 

Vanwege de relatie tussen de brandstol en de emissies (wat je erin stopt heefl effect op wat eruit 

komt) stelt het BVA een grenswaarde aan de kwik concentratie in de input. De onderstaande 

tabel toetst de jaargemiddelde concentratie voor Hg in de verschillende brandstofpakketten zoals 

die in paragraaf 5.1.2 zijn vastgesteld aan de eisen die hiervoor in het BVA zijn opgenomen. 

MER Meeslolc:en Blomassa Centl"ille Gelderland, NIJmegen 
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Tabel 6.2 BlomasHsBm.nateliing in relatle tot de nonnstelling vanult eVA (in mg/kg) 

Parameter Wet-en nul...altarnatlef Voorgenomen activltelt 

",g8lg8vlng 

Gemlddeld-1!!lkket Worst ca .. pakket 

eVA-ais Verwachte Valdaet aan Verwachte Valdoet aan Verwachle I Voldoelaan 

1--- Inpul BVA? inEut _. BVA? ~I BVA? 

Hg-inpul 0.40 0.10 Ja 0.08/01 Ja oJ.LL :!!_. 

Ondanks dat aan de grenswaarden kan worden voldaan is onderzoeht welke brandstofslromen in 

belangrijke male bijdragen aan de kwlk-inpul. De onderstaande figuur geeft inzlehl in de afkomst 

ervan. gebruik makend van de verdellng die ook is toegepast bij het vaslslellen van de 

eigensehappen van de brandstofpakkellan. 
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Type brandstol 

Flguur 6.1 Herkomst van het kwlk [in kg Hg per Jaar] bij het gemiddeld brandstofplkket, vardeald over de 

verw.chte biomassa stromen 

6.2.2 Emlsslevrachten van de voorganomen actlvltelt en de alternatleven 

De emissies die onlslaan bij de veroranding van de blomassapakkelten die in paragraaf 5.1.2 

geformuleerd zijn, zijn middels het Trace-model van KEMA berekend voor zover deze door de 

brandstofkeuze worden be'invloed. 
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Oil is eveneens gedaan voor het nul- en het nulmin-altemalief. 

Voor de samenslelling van de kolen is bij de berekeningen uitgegaan van de speeificaties uit 

label 5.1 . In de praktijk zal sprake zijn van een zekere spreiding, In bijlage 13 zijn de overige 

invoergegevens van het model opgenomen. 

Tabel 6.3 geeft de resullaten weer van de berekende Jaarvraehten die optreden in het nulmin- en 

nulaltematief en de voorgenomen aetiviteit in hel geval van hel gemiddeld en hel worst-case 

biomassapakkel. Deze jaarvrachten hebben gedlend als basis voor de 

verspreidingsbere keningen. 

De kleine versehillen in de jaarvraehlen voor NO, en stof zijn niet lerug Ie voeren op de 

versehillen in de samenstelling van de brandstof maar komen voort uit tussentijdse afrondingen in 

het rekenmodel. 

Tabel 6,3 Emmlssie Jaarvrachten (blj 7,500 voila stu ran) voar de verschlllende bervkenlngsvarianten (in 

tonnen per Jaar) 

Parameter Nulmin alternatief: 

aileen kolen 

Nulaltematief: 

meestoken van 2PJ 

blomasla per jaar 

Meestoken van a PJ biomlisH per jaar van 

biomassa met een; 

Gemid~elde worst-case 

samenstelling _ ~menstel1i!!g 

s.!:i ____ ~ ______ ~ _____ ...1l._7 _____ ~?.. __ _ 
~ _______ 2_.645 - 3.090 ____ 2&§§.. ____ .b.llL_~_10 ___ ~ __ _ 

!::I.2L 3058 3.043 3020 3.022 

HCI 23 26 39 58 79 

HF 34 27 24 28 32. 

Siof 77 76 76 76 

Cd + TI ______ ..2,003 0,005 .J!.2Q6 0008 0.012 

~~ra melalen __ ..Jl2L-___ ~ ___ ....Jl,L ___ OJ2. ____ ~ 

Hg 0,015 0,015 0.015 0.01~ ___ ~ ___ 

1 NO. is de som van de slikstofoxiden, wanneer de berekende waarden voor NO~ onder de grenswaarden voor N02 

blijven kan gesteld worden dat de emissie van N02 niet leidl tot overschrijdingen van de grenswaarde 

'2 Zwsre metalen is de som van verschillende metalen ( As, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb and V) wanneer de 

berekende waarde voer zware metalen onder de grenswaarde van rood blijft kan worden gesteld dat de lood 

emissie nielleidt tot een overschrljding van de grenswaarde 
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Ais de geemitteerde jaarvrachten die voortkomen uit het meestoken van 8 PJ biomassa per jaar 

worden vergeleken met het verstoken van aileen kolen (nul(min)altematief) en het meestoken van 

2 PJ biomassa per jaar (nulaltemaUef) worden de volgende effecten vastgesteld: 

De SO, emissie wordt in aile gevallen lager 

De HF emlssie wordt minder bij het gebruik van het gemiddelde brandstofpakket38 

De verschillen in Hg-concentraties van de beschouwde brandstoffen ziJn zo klein dat er geen 

effect kan worden vastgesteld op de Hg-emissies 

Het bijstoken van biomassa zal de emissies van HCI, Cd& n en zware metal en doen 

toenemen met respectievelijk 39, 23 en 9 procent 

6,2,3 Effect van de varianten GAVO-l en GAVO-2 op de emlssies 

Bij een bedrijfsvoering met een vertJeterde GAVO (Iekkageminlmalisatie en/of kalinjectie) danwel 

zonder GAVO casu quo toepassing van een lekvrije GAVO treedt een vermindering van emissies 

op van met name SO" HCI, HF en frjn stof, Gegeven het felt dat relatief gezien de vermlndenng 

van HF nog de grootste impact kan opleveren (afhankelijk van het Iype maatregel) is bij het 

beschouwen van de varianten de analyse nadrukkelijk gerich! op HF en zijn avenge 

componenten mede in beschouwing genomen, 

Uitgangspunt voor het effectonderzoek zljn de volgende gegevens: 

Gemiddelde GAVO lek van 2,2 %; dit lek Is door onafhankelijke metingen komen vast te 

staan 

Gebruik van een gangbaar brandstofpakket (nulaltematlef); inzl3t van andere 

brandstofpakketten hebben geen invloed op de effecten die de aan de GAVO te nemen 

maatregelen zullen hebben 

Jaargemlddelde HF-emissie van 2,25 mg/Nm' en een Jaarvracht van gemiddeld 34 ton/jaar 

gemeten over de afgelopen jaren 

Jaargemiddelde HF immissie van 0,004 ~g/m' als bronbijdrage in het immissiemaximum (in 

het geval van de voorgenomen activiteit) 

3!1 Tarwegries is bepelend voar de HF-emissies van het worst-case pakket; aUe andere anderzochte 
biomaSsBstromen beva«en minder fluoride dBn sleenkool; dit betakent del In de praktijk het bijsloken van 
biomassa altijd m;nder HF-emissies zal veroorzaken dan de nul(mln)altematleven 
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Tabel 6.4 GerBamde reductia van emisllievrachten (tonljaar) als gevolg van verbetennaatregelen op de 

GAVO 

b AVO variant-1 met subv8_rianten GAVO va_riant-2 met su_bvarianten 

~,Inslallalie van ~ kalkinjeclie voor GAVO F 2 Vervangen van de [: Verwijderen van de 

ekminimeliseliesysleem PAVO door lekvrij rAVO 

------ !Y_~ ___ 
Reduclle "J van HF emlsslesln concent .. atles (mg/mo' ) en Jaarvrachten (ton/Jaar) 

2,25 mg/mo3 en 341ton/Jaar HF em Issie 

Concentretie Vrachl Concentratie Vrachl Concenlralie Vracht Concentratie Vracht 

reductie reductie reductie reduct!e reductie reductie reductie reductie 

(mg/m!') tonraar (mglmo') lonraar . (m.Q.'m,') ton/,aar (mg/mo') Tonraar 

"' t "" < 1,3 17 2,1 32,5 2,1 32,S 

1--' - --- ---'--
Nlveau HF-emls.le na toepasslng reductlemaatregelen 

HF 2,00 3J 1,00 17 0,15 1,5 0,15 1,5 

MogellJke Invloed op vemoogde stofemlssle 

Siof 0,11 1,6 -5 '" -75~' 0,24 3,6 0,24 3,60 

MogellJke Invloed op overlge parameters 

SO, 7,4 111 ??~2 ??3S 16,3 244 16,3 244 

Hel 0,17 2,5 ??38 77" 0,29 4,4 0,29 4,4 

19 in de tabel zjjn de gemidd~de concenlratiereducties over de twee lijnen opgenomen 
4C/ bij effectieve afvangst door de ROI van CaO en CaF:z zal geen verhoogde stofemissie behoeven optreden: 

prektijkproeven zullen doen blijken of en zo ja hoe grool de el/enluele toename van slofemissie daadwerkelijk 
bedraagt 

~, Vorige voetnoot aangaande concentldlie reductie is ook relevanl voor de vrachlreductie 
4~ Praktijkproeven zullen doen blijken of en zo ja hoe groot de eventuele toename van SO~ en He! emissie 
daadINBr'kelijk bedraagt 
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Omdat er in het geval van Varianl GAVO-2, naast de verminderde emissies, ook sprake is van 

een lagere rookgaslemperaluur wordt verwachl dat het verwijderen van de GAVO impact kan 

hebben op de male waarin de rookgassen zich verspreiden. Oil wordt in paragraat 6.2.6 verder 

uitgewerkt. 

Ter IIluslratie zljn berekeningen uilgevoerd voor de Immissle voar de versehillende reduelie 

varianlen . Deze zijn aileen uitgevoerd voor HF omdat de effecten van de verschillende 

maalregelen voor de overige parameters nog onvoldoende duldelijk zijn. 

Tabal 8.5 Bantkend. imml •• te van HF mat varschllhmda ".ductJe v.Manb!," 

Reduct)_ variant Imml.sle Jaargamlddeld Immi •• 'e dav gemlddald 

!!IlI/m'l lIlll/m'l 

~ Lekminlmalisatie 0,003 ~ 
B V.mid.r"n van d. GAVO 0.0005 M! 

"""03 9_~gen GAVQ rekvn) systeem ..... , ......... OJQ2!i 

9 kalkinlectie voor GAVO 0.002 0,04 

~+o lekminimalisatie + ka~ectie 0,001 0.03 

6.2.4 Toetslng van de emlssles van de voorgenomen actJvlteit en de alternatleven 

De In 6.2.2 en 6.2.3 berekende en atgeleide jaaremissies kunnen in principe worden omgerekend 

tot emissies per mo'. Het Trace model berekent emissieconeenlraties aileen op basis van 

jaarvrachten. (Hall)uurgemiddelde piekemissies ziJn in deze context niet goed modelmatig te 

voorspellen omdal deze pieken niet worden bepaald door de (in principe constante) aanvoer van 

brandslot. De reden voor het optreden van piekemissles moel gezochl worden In bedrijtsmalige 

variabelen. Deze vallen builen de scope van dit MER. In de aanvraag voor de revisievergunning 

zal op basis van een beschouwlng van de (ultzonderingen op) de representatieve bedrijtssituatie 

een set aan emlssiegrenswaarden worden atgeleld 

Omdal er geen representalieve meelset is voor maximale (hall)uurgemiddelde waarden wordl er 

voor gekozen de op deze rekenkundlge manier verkregen dataset te toetsen aan de gangbare 

wet- en regelgeving . In bijlage B is berekend wat de emissiegrenswaarden op basis van de 

mengregel uil hel BVA zijn, bij hel meesloken van 82.000 ton houtspaanders per jaar. Opgemerkl 

wordt dat de houtspaanders die werden, en zullen worden, meegestookt tormeel mogelijk niel 

onder de werkingssteer van deze mengregel vallen. Voor wal betreft de hier relevante 

eigenschappen komen ze echler dusdanlg overeen met de blomassa die door de mengregel 

wordl gereguleerd dal er voor wordl gekozen om toch het BVA-kader te gebrulken voor de 

toetslng. 
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Omdat de BVA-grenswaarden wellieht te rulm ziJn om anno 2006 aangemerkt Ie kunnen worden 

als BBT, stell Eleetrabel voor, rekening houdend mel de resultaten van de IPPC-toetsing en de 

resultaten van de 2005-revisie, een taylor made stelsel van jaargemiddelde emissiegrenswaarden 

van de CG13 op te nemen (een na laatse kolom in tabel 6.5). 

TaberG,S Varwacht. amlesle. In relltt. tot de gebNlkte brandlltofv8r5US Jaargamlddalda 

emil.iagnlnlwa.rda en eVA emlsslegranswaarde (tenzlJ anders aangegeven, uitgedrukt in 

mg/mo3 als J •• rgamlddelde) 

E\eclrabel 6VA~missi.-

Nulmln- alrgamlddeldo grenswaarde obv 
Para metar f" Nul .llem.lle! MS8stokan 

altematie emT •• IIgnms- 82 ktan 

waarde houlsp-a .. ndars 

Steankool milt 
StHnkool met Steenkool mat 

Alle.n gemlddeld Ihal!)uu, 
60.000 Ion WOl'$t-case 

eteenkool blomas •• gemiddalden 
houtspaandlnl ... blomassapakket 

b .. ndslole·~k.1 

CO Momentane Momenlane Momentana Momentana 200 

,!,.!.~e ___ ~ __ W!!!d...L ___ v,!!~ ___ _ ._----
~ 1.5 1.5 1.5 -1,S 1 1,9 

~ 158- 1~ ___ 1~ 131 147 180'-' 197 

NO, 2<10 200 2OO ______ W-__ ~ ... 203 

Hel 1,5 1.7 2,6 5.2 30 ____ 

!!L ___ -1.25 2,25 ~Q 2,5 __ 4_· _____ 10 

Siof 5.0 5,0 5.0 5.0 5" 20 

£!!~ __ Q.W ____ C!..0003 0.0004 0,0008 I---~~ 0,15 

Sam m..!.!!!.~~ct!L ___ MJL ____ 0,Q~ _____ ~,9.~7 __ :--<!.04 0,15 

!:lJ!" 0,001 0,001 0,001 0.001 n,Y,l 0.05 

NgTEOIm' '!QTEOIm' ~TEO/m' ~~ TEQfm' ng TEOlm' __ !!9 TE~ 

PCOOif <O&L <0.01 <O.~L _ __ <0 •. 01 0.01 __ C!J _____ 
Tot 2010. no 2010; 1 mOfml 
Voor stofemissie geldt mlUimsa, 24h g-ornfc:tdetdo emissie: 10 mg/mo' 

... 0. laylormade Ja.rgemiddeld'a omlu legrenswaarde year NOx kan zoveellager worden gekozenamdat biJ een 
rO'Cct"Ielijko fl!!v.lsle <Ie katB[y~e-n zijn geactiveerd, waardoor deze lagere amissles veor NOx haalbaar blijken . 

.... De emls_slI!Qren .. wprde voor'SO, kan niet lager gekozen worden omdat deze voor een groot deel afhankelijk is 
van het ZWBvslgehalle in kolen 

C! Omdat 8r in het nul-min altematief geen sprake in van meesloken van biomassa is de BVA-emissie-eis hier niet 
op van toep"ulng.{Dh goldlllOOt'kolen mel .on zw ••• rgohal,. van 0.78 '/0) 

~ Omdal ook de worst case amrs.sla!J; In aUe Gev.llen iiJan hoet eVA bUjt.en te kunnen voldoen, is voor de 
ov.nkhlllijkholci in cl.lilbel or voor gokoz..e" do 'bovcnk.anl va.n ds bandbreedte die bij het gemiddeld pakket 
~ "hlll op fe Mmen 

4S 80m metale.,:: sam van A.s. Co. Cr. Cu. Mn. Nt, Pb. Sb and V 
48 In hoi BVA is ;eon k .... ;k~eml"Icg"nJW8ard8 verwoord. Dc oil voor kwik vloei\ voort ujl de EU~Richtlijn 

2000l781EG botnoR.nd. do •• !brooding van 8"'01 
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De label geeft aan dal als gedurende hel hele jaar een biobrandslofpakkel zou worden 

meegeslookl dal overeenkoml mel hel gemlddelde pakkel, Eleclrabel aan aile halfuurgemiddelde 

grenswaarden (BVA) voldoet. 

De label geeft ook aan dal als gedurende hel hele jaar een biobrandslof pakkel zou worden 

meegeslookl dal overeenkoml mel hel worst-case pakkel dal in dil MER is beschreven, 

Eleclrabel mel uitzondering van CxHy, Cd, Tl en som melalen aan de jaargemiddelde 

emissiegrenswaarden kan voldoen. Echler, de verschillen lussen de emissles van hel worst-case 

pakkel en de grenswaarden zljn dusdanig gering, dal verwachl mag worden dal bij een regulier 

slookpalroon mel de daarblj behorende spreiding in de samenslelling van de In Ie zellen 

brandslof (waarbij nooil gedurende 100 % van de bedrljfslijd de hoge worst-cas,g concenlralies in 

de brandslof zullen zillen), in de praklijk de jaargemiddelde grenswaarden voor Eleclrabel niel 

overschreden zullen worden . 

De resullalen lalen daar en boven zlen dal in aile gevallen geen enkele overschl1jding van de 

BVA-emissiegrenswaarden plaalsvindt. De resullalen van hel worsl-case biomassapakkel 

bevesligen dal mel voldoende zekerheid gesleld kan worden dal de emissies, behorende bij de 

volle bandbreedle van hel worsl-case pakkel, ruimschoots voldaan wordt aan de gestelde eisen 

van het BVA. 

6.2.5 Impact van de voorgenomen actlvitelt en de altematleven op de vetspreldlng van 
de luchtemlssles 

Op basis van de samenslelling van de volgende emisslescenario's; 

Nulmin altematlel 

Nul altemalief 

Voorgenomen activilell met gangbaar blobrandstof pakkel 

Voorgenomen aclivilelt met worsl case blobrandstof pakkel 

Fulllime emissies op hel niveau van de jaargemlddelde emissiegrenswaarden (label 6.5, 

kolom 6) 

Fulltime emlssies op het niveau van de BVA (half)uurgemlddelde grenswaarden 

zijn de jaargemlddelde immissleconcentraties berekend met hel Nieuw Nalionaal Model voor 

verspreidingsberekenlngen (PluimPlus 3.3). Gezlen de lage bljdrage len opzichle van de 

achlergrond is er vanal gezien ook de bovenkanl van de aangegeven oandbreedle voor hel 

gemiddelde brandslofpakkel apart door Ie rekenen. De uilgevoerde berekeningen als zodanig 

geven voldoende inzichl in de effecten op de luchlkwalileit. 

De maximale jaargemiddelde immissieconcenlralies lreden op een ;~fsland van circa 3 kilometer 

len noordooslen van CGI3. In de onderslaande tabellen zijn de jaargemiddelde 

Immissieconcentralies van de relevanle prioritaire componenlen die door CG13 worden 

uilgeslolen gerapporteerd. In bljlage 13 worden de Invoerparamelers weergegeven. 
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De onderslaande tabellen geven de immissie na verspreiding van de luchtverontreinlging weer, in 

relalie tot de luchtkwalileit op hel maaiveld In 2005 en 2010. In tabel 6.6 worden de resultaten 

samengevat van het nul(min)allematief waarbij aileen sleenkool als brandstof wordt gebruikt. 

Tabel6.1 Berekande jaorgemlddalda immlssieconcentratlaa Icenario: Nurmin altematief'"' 

Component Immi,nle Achtergrond Nieuwa srtuatie op maalveld 

(~g/m'J l~g/m'J (~g/m') 

Z006 2010 2006 2010 

~_I:!x. ___________________ 9,Q9;J _____________________ .Qo!>.,,-~~o.!i _______________________________________________ _ 

~~~ ___ ~. 28' 26 28 ._.;2::;6 __ _ 

§"<2l._ _ 0,3 2,3' ~ 2,6 2,9 

r;gL ___________________ p,~ _________________ ~~: ______ . _________ 2_~ _______________ ~_!! _______________ ~~ _______ _ 
~_cL __________________ 9,Q9_3 ____________________ .Qo!>"'ek:;.:.~n;;:.d __ 

!i':.._ _ 0,003 0,02-0,08b 0",0_2.:9.,£8. _ ________ _ 

Hg ~0002 __ ~O~n~b~e~ke~n~d _____________________________ _ 

£d.~~ ______ • _______ I?,P..I?Q9P..1?~ _________ I?,QQQ?: __ _ 0.0002 

.~~!~~_t!~~~_1!. ________ Q .. Qgpp_~ _________________ .Q!:'!'ekend 

Tabel 6.7 geeft de resullaten weer van het meestoken van 84.000 ton houtspaanders. Er is op 

een marginale verandering voor de immissie van S02 na. geen verschil rnet het 

nul(min)altematief. 

q Toalichling op labellen 6 6 - 6 10: 

• Achtergrondconcenlrslies loals gebruikt in hel Pluim Plus model 

b Voor de achtergrondconcentratie van HF zijn verschillende bronnen geraadpleegd. De door het RIVM gemeten 

achtergrondconcentraties variiren van 0,02 tot O,41-1g/mJ. Maar door tiel RIVM 'MJrdl op aen viertal plaatsen 

gemeten die bekend slasn orn de grote lokale bijdrage door industriale bronnan aan de achtergrondconcenlratie 

van HF, 8evoagd Gazag heeft in Nijmegen achlergrondconcentraties gemeten tussen 0,04 j.Jg/m~ en de 

delectiegrens, die variaer1l1an 0,01 tol 0,08 j.Jg/m'l. PRI in Waganingan stell op basis van metingen met behulp 

ven kalkpapieren een achlergrondconcentratle van 0,13 j.Jg/g/d (= 0,045 ~gJm3) Hieruil kan worden efgeleid dal 

voor de regio Nijmegen asn ac:htergrondconcenlralie van 0,02 - 0,08 ~g/mJ aannemelijk is 

C Achlergrondconcentratie aileen voor cadmium (mnp 2004) 
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Tabel 6.8 Be~kenda jaargemiddelde immia,leconcentnlties scenario: Nul altematlef 

Component Immissie Achtergrond Nieuwe .Ituatle op maalveld 

lIIg/m') lIIg/m') lIIg/m') 

200il 2010 ~.!I 2010 

c"H, 0,003 . ..:O~n:!!b~e~ke~n!!:d:..-_______________ _ 

Fijn stor 0,01 28' 26 28 26 

~gL __________________ Q,~ ________________ ~,~~ ______________ ~& ________________ ~c~ ________________ ?"~ ________ . 
NO, 0,2 29' 25_ 29 26 

HCI 0,003 Onbekend 

HF 0,003 0,02-0,08b. 0,02-0,08 

He 0,000002 Onbekend 

Cd+TI 0,0000006 0.0002' ______ o_,o002 

Zware metalen 0,00004 Onbekend 

In tabel 6.8 en 6,9 staan de rekenresultalen voor de verschillende brandstolpakkelten in de 

voorgenomen acliviteil samengevat. Opgemerkt wordl dal er rekenkundlg geen verschillen 

kunnen worden aangetoond mel het nulaltemalief, 

Tabel 6.9 Berekende jaargemlddelde Immlssieconcentratles Bcenario: voorgenomen actlvltelt met gangbaar 

pakket 

Component Immlnie Achtergrond Nleuwe .Ituatie op maalveld 

wg/m'j lJ!gIlT!'l_ lIIg/m') 

2006 2010 2006 2010 

c"H, O,P21 Onbekend 

Fijn slol 0,01 28' 26 28 26 

SO, 0.2 2,3' 2.~ 2.6 2,9 

N02.. 0,2 29: 27 29 26 

~-·-kend Hel 0,00::5, ______ ....:::;= 

- O,02.0,08b 
. 0,02-0,08 HF 0,003 

!:is.- 0,000002 ...... _l.~ 

Cd+ Tl 0,0000001 0,0002' 0,0002 

Zware metaJen 0,00005 Onbekend 
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TBbel 8.10 Bentkende jUrlIemlddelde immlssieconcentraties scenario; voorvenomen activlteit worst case 

Component Immlssie Achtergrond Nleuwe sltuati@ op maaiveld 

(~g /m') (~g/m') (~g/m') 

2006 2010 2006 2010 

~ 0,003 Onb~l<..~nd __ ~ ________ _ 

Fijn stor 0,01 28' 26 28 26 

SO, 0,3 2 ,3' 2 ,~_~__ 2,6 2,9 

--1i2~~ __ ~QI..~ 291 25 29 26 

H_C_I ___ ~ 

HF 0,004 

_..l!IL 0,000002 

~ ____ ° :S!22!'22 

Zware metal en 0,q001 

0,0002' 

Onbek~ 

0,02-0,OBb 

Onbekend 

Onbekend 

0.02-0.0B 

0.0002 

Ter illuslratie is oak een berekening uitgevoerd mel hel door Eleclrabel voorgestelde pakket van 

jaargemiddelde emissiegrenswaarden. 

Tabe16.11 8enrkende Jaarvemlddelde immissleconcentraties (In 1-19/m') behol"'9nd biJ de door Electrabel 

voorgestalde J8argemlddelde emissiegrenswaarden 

Component Immissie Achtergrond NieuwB situatie 0E ma.iveld 

2006 2010 2006 2010 

CO ~ 46B 468 469 469 

£..& _____________________ q,,_o_q~ ______________________ ()_~~~k"'."n:::.d ______ _ _______ _ _ _ 

Fiin .Iof 0,01 2B 26 28 26 

SO, 0,4 2,3 ~,6 .22. ______ ~_. 

NO~ 0,2 29 25 ~ 26 

HCI 0,01 Onbekend 

HF 0,008 0,02 - O.OB 0 ,02·0,08 

Ha 0,0001 Onbekend 

Cd+TI 0.000005 0,0002 

Zws..!!.P.!!!1!!, ___ O...QP.QQ9 Onbekend 

Tal slot is ook een berekening ultgevoerd met als worst-<:ase scenario het gedurende 7.500 uur 

emitteren van de vanuit het BVA toegeslane (halfluurgemiddelden, In werkelijkheld zal een 

dergelijke vrachl nooit voorkomen. Uit de resullaten blijkt dat er rekenkundig, ook voor dil worsl 

case scenario, nauwelijks effecten op de luchtkwaliteit zijn vasile slellen . Voor een beschouwing 

over de mogelljke impact op de HF concentralies wordt verwezen naar paragraaf 6.2 ,9, 
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Tabe18.12 Barak.nde Jaargemiddalde immiw.laconcenlratles blj volcontlnue BVA-emI8.la 

Component Imml.sle Achtargrond Nleuwe altuatle op maalveld 

I~slm'l I~s'm'l (}Js/ml) 

2006 2010 2006 2010 

SH, 0,004 Onbekend 

Elin star 0,04 28-. 26 28 2! 
SO, 0,4 2,3: 2,6 2,.6 2,9 

~ 0,2 29' 25 29 26 

HCI 0,06 Onbekend 

HF 0,02 0,02-0,08' 0,02-0.0_8 _____ 

H~ 0,0001 Onbekend 

Cd+Tl 0,0003 ,o,OOO2c ___ 0.0002 

Zware metalen 0,0003 Onbekend 

In algemene zin voigt uit de resultaten van de verspreidingsberekeningen dat de afgeleidde 

Jaargemiddelde Immissieconcentraties van de geemitteerde stoffen gering zijn in verhouding tot 

de plaatselijke (bekende) achtergrondconcentratie. V~~r fijn stol bedraagt de bijdrage aan de 

lokale achtergrond concentratie ten hoogsle 0,03 %. 

6,2.6 Impact van de twee GAVO varlanten op de verspl'eldlng van de luchtemlssles 

Variant GAVO·1 (Iekkage mlnlmalisaUe + kalklnJectle) 

De eerste GAVO variant bestaat uit de maatregelen A en C zoals beschreven In sectie 4 van 

biJlage 10. De vracht in de ulleindelijke pluim verminderd terwijl de warmte·inhoud (en daardoor 

de pluimstijging) behouden blijft. 

Variant GAVO·2 (verwijdering GAVO) 

Deze tweede GAVO·variant gaal uit van het wegnemen van de GAVO. Door een lagere 

rookgastemperaluur zal na het verwijderen van de GAVO er minder pluimstijging optreden, Dit 

betekenl dat de rookgassen, voordal ze op het maaiveld lerugkeren, zich mindsr 2:ullen hebben 

verdund met de omgevingsluchl. Omdat het verwijderen van de GAVO ook de totale vracht van 

S02, HCI en HF omlaag brengt, zijn verspreldingsberekeningen uilgevoerd om het netto effect ter 

hoogte van het maaiveld uit Ie rekenen. 

In dil stadium van het onderzoek blijkt dat er in sommige gevallen nog geen eenduidig beeld 

beschikbaar is van hoeveellager de vracht zal zijn na het nemen van de beschreven 

maatregelen. Vooruitlopend op de uitkomsl van een dergelijk onderzoek is al wei een serie 
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berekeningen uitgevoerd om in een brede range van Ie reduceren vrachten, het effect van 

verminderde pluimstijging te relateren aan de te verminderen vrachlen. 

Wei is een berekening uitgevoerd van de immissies zonder GAVO, zie onderslaande tabel. 

Tabel 6.13 Bentkende Imml •• le op basis van Jaargemlddelde emissiegrenswaarden (tabel 6.5 kolom 6) 

zander GAVO. dUB mot HF-raductle en lagers temperatuur an schoorsteen 

Component Imrnisale Achtergrond Niauwe situatle op 

(~glm') (~glm') maaiveld 

!~~Im') 
2006 2~10 2006 2010 

CO 0,8 468 468 469 469 

c,H, 0,004 Onbekend 

F!i!J .tof 0,02 28 26 28 26 

S0, OJ k.3 ___ ...k§ ___ .• 2.2....._._~. __ 
_._ .. _!'!.9-' ______________ Qc2. ____________ ~~ __ .__ 25 29 26 

HCI (1,02 Onbekend 

HF 0.003 0,02-0,08 0,02-0"'.0"'8"-__ _ 

Hg 0,0002 Onbekend 

Cd+T1 0,000008 0,0002. ___ • ___ ......;0",0"'0"'0"'2 _____ _ 

Zware melalen 0,00016 Onbekend 

Resultaten 

8ij vermlnderde plulmstijging is rekenkundig geen verhoging van de NO, immissie op het 

maaiveld vast Ie stellen. Deze blijft in aile allemalieven en varianten 0,2 ~g NOim' op 

jaargemiddelde basis. De overige resultaten van de verspreidingsberekeningen voor de GAVO

varianten 1 en 2 zijn samengevat in de onderslaande tabel 
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Tab.' 6.14 Samenvattlng van de verspraldingsberekanlngen voor GAVO varianten 1 en 2 

Globala waardering van da verandaring VBn de Immi •• la op hat mll8lveld tan 

opdghte van da VOOllJonomtn IC-UvUoit 

Poramolflr Variant 1 V.ri. nI2 

A 0 C2 B 

~S?i- + 7" 1---- + --
NO, 0 0 0 0 

HC1 + ?" + -
HF • +++ +++ +++ -
Fijn .tol + - + --
§?,!!!.::t!tfnt metaJe_n- + + + - -
£!!!J1 G1!en..Q!i.~.n. 
.!l!l __ Gee" ge9!'!!!ns 

Legend. btJ bbe18.12 

<: 10 % venninderi!:l9.. < 10 % extra Immissie 

++ I 10 - 30 % vermindering 10 - 30 % extra imrnissJe 

+++ I > 30 % verminderi~ > 30 % extra Immlssie 

Conclusies 

Maalregel A (hellekminlmalisaliasysleem) gaefl over de hele linie een lichle verbelering Ie zien 

van de luchlkwalileil op hel maaiveld. Ais deze wordl uilgebreid mel maalregel D (kalk InJeclie) 

verbelerd de luchlkwalilelt verder voor wal belrett HF, maar neeml de (fijn)slof immissie mogelijk 

loe. Maalregel C2 (hellekvriJ maken van de warmlewisselaar door de grondslag van het sysleem 

volledig te wijzlgen) heelt de meesl gunslige effecten op het maaiveld terwiJI het volledig 

verwljderen van de warmtewlsselaar overwegend negalieve gevolgen heefl voor de luchtkwaliteil 

op hel maaiveld die voortkomen uit de lagere pluimstlJging. Aileen blJ HF manlfesteert zich del 

negatieve effecl nlet omdal de vermlnderde pluimstijglng in dat geval wordt gecompenseerd door 

de bereikle HF-reductie. 

6.2.7 Effect van het Inltlatlef op de luchtkwalitelt 

In de milieuanalyse van CE (2005) is aangeloond det het beeindigen van meesloken op de 

cenlrale In principe Ben negatief effect op de luchlkwaliteit in de omgeving. Uil de resultaten van 

de verspreldingsberekeningen weergegeven In paragraaf 6.2 .5 blijkt dat dit beredeneerde effect 

rekenkundig niet is terug te vinden In de berekende waerden voor de luchlkwalileil op hel 

meaiveld. 

4! Metalan genoemd In aVA, geextrspoteerd yanuit fijn slof 
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Desondanks zijn er wei (meest kleine) rekenkundige verschillen lussen de altematieven aan te 

wijzen. In hoeverre deze verschillen significant zijn, is niet vasIle stellen 01 Ie verifieren. Echter. 

voor de volledigheid worden de belangrijkste rekenkundige verschillen hier wei aangehaald en 

becommentarieerd: 

Voor wal belren de immissie van HCI kan worden vaslgesleld dal het meesloken van 

biomassa de immissle weliswaar lot 3 keer kan doen loenemen" maar de bijdrage aan de 

verzuring door HCllen opzichle van SO, Is voor HCI ongeveer een factor 100 lager 

Rekenkundig neeml, bij hel meestoken van het worst case biomassa pakkel, de immissie 

bljdrage voor HF enigszins toe 

Rekenkundig neeml vooral de som van de zware metalen loe als hel gevolg van hel 

meestoken van biomassa; de bijdragen aan de achlergrondconcenlraties (voor ZQver die 

bekend zijn) zijn echler erg laag: In hel geval van het worsl case biomassapakkel niel meer 

dan 0,2 % 

6.2.8 Toetslng aan Beslult luchtkwaliteit 

Jaargamlddalde concantratlas 

De verspreidingsberekeningen hebben aangeloond dal de grenswaarden voor jaargemiddelden 

en uurgemlddelden (uitgedruklln ~g/m') voor geen van de in hel Besluit luchlkwalileil 

gereguleerde parameters worden overschreden. Zelfs bij hel fictieva emissiescenario waarbij 

full/ime emlssies op het nlveau van de BVA (half)uurgemlddelde grenswaarden optreden , zijn 

geen knelpunten geconstateerd met de grenswaardes voor de jaargemiddelde concenlralies uit 

het Beslult luchlkwa li tell. 

ABntal dagan mat (ta) hoga NO, uurgamiddalde concantraties 

Binnen het verspreidingsgebiad van de rookgassen van de cenlrale geven de resultaten van de 

PluimPlus-berekeningen aan dal hel aantal dagen mel (Ie) hoge NO,..concenlralies onder de 

daarvoor geldende grenswaarde (van 18 dagen) blijfl. 

Aanlal dagen met (te) hoge liJn stof daggemlddalde concentraties 

Aanlal overschrijdingen van de 24-uursgemiddelde grenswaarde voor fijnstol is voor 2006 en 

2010 respecllevelijk 19 en 16 keer, lerwijl 35 maal is 10egeslaan50
. 

6.2.9 Toetslng aan Maxlmaal Toelaatbaar (gezondheids) Rlslco (MTR) 

Op basis van het in 1999 door VROM gepubliceerde overzicht van Maximaal Toelaatbare Risico's 

kan worden vaslgesleld dal de luchlkwalileil in de omgeving van de centrale hier aan kan 

voldoen. onafhankeliJk van hel in gebruik zijn van de inslellatie. Aileen voor HF beslaal er 

mogelijk een knelpunl. 

*' Vergelijk HCI-immissies in labet 6,6 - 6.B (Le. 0,003) mel de HCI-immissie gerappoprteerd in label 6.9 (i.e. 0 ,01) 
50 Op daze santallen is de ~ze8zout correctis- 'Ian 6 dagen at toegepast 
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Als de jaargemiddelde MTR-waarde (50 nglm') en de daggemiddelde MTR-waarde (300 nglm') 

voor HF worden vergeleken met de berekende bijdrage van CG13 (op basis van jaargemiddelde 

emlssiegrenswaarde van 4 mglm'), dan blijkt dat die bijdrage respectievelijk ca 16 % en 56 % is. 

Taba16.15 Bel1llkanda HF Immlssla In relatle tot daggamlddalde an jllargemiddalda MTR"wBardan, behontnd 

bij to.passlng van d. door Elactrabel gekozen Jaargamlddalda amlssleg",l1swaarden 

MTR-waarden 81jdl1lge imlTlills'a door Elactrabal 

ng/rn' _ ngfm' 

Jaargemiddelde 50 ~, _____ _ 

~9~ Joo 170 

Op basis van de beschikbare gegevens omtrent achtergrondconcentraties voor HF in Nederland 

en de voor de regio Nljmegen als aannemelijk gestelde achtergrondconcentratie van 0,02 - 0,08 

~glm', kan niet worden uitgesloten dat in Nijmegen de in 1999 gepubliceerde Oaargemiddelde) 

MTR van 0,05 ~g HFlm' wordt overschreden. Deze waarde van 0,06 ~glm' is eGhter gebaseerd 

op ecotoxicologische onderzoeken. Opgemerkt wordt dat het RIVM voarstelt een altematief 

toetslngskader voor HF te gebruiken, namelijk een MTR van 1,6 Ilglm' (dat overeenkomt met een 

MTR-niveau, dat voortkomt uit een levenslange Inademlng door de mens). Zelfs bil het fictieve 

emissie scenario waarbij voor CG13 Is gerekend met een fulltime emissie van de BVA 

(half)uurgemiddelden wordt deze humaantoxicologische waarde voor HF niet benaderd in de 

omgeving van de centrale. 

6.3 Geluld 
In deze paragraaf worden de resultaten samengevat van het uitgevoerde akoestisch 

effectonderzoek. De geluidemissie ten gevolge van de bestaande en de nleuwe bedrijfssituatie 

(bestaande situatie inclusief voorgenomen acUviteit) is onderzocht. Om een goed beeld te krijgen 

van de bandbnaedte van de effecten op het geluid In de omgeving is er voor gekozen om In dit 

MER vier situaties door te rekenen. Opgemerkt wordt dat In de verglJnningaanvraag een 

gedelailleerd prognose onderzoek zal worden toegevoegd dat met name in zal gaan op de 

toekomstige bedrljfsvoerlng zoals die verwoordt zal worden in de aanvraag. 

In het akoestische effectonderzoek zijn de volgende akoestisch relevante situaties beschouwd: 

Nulalternatief: extra meestoken vlndt niet plaats; de akoestisch relevante situatie is hierbij 

gelilk aan de bestaande situatie 
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Vervoersvarianten binnen de voorgenomen activiteit: 

- Extra meestol<en vindt plaats; hiertoe worden een gebouw met drie maalinstaliaties, 

enkele silo's, een loshal en kleine olietanks op het terrein gerealiseerd; er vinden in 

principe geen wljzigingen plaats in de aantalien vrachtwagens (30 komen en gaan per 

etmaal) voor aan- en afvoer ten opzichte van het nulaltematief 

- Extra vervoer over water: extra meestoken vindt plaats; hiertoe worden een gebouw met 

drie maalinstaliaties, enkele silo's, een loshal en kleine olietanks op het terrein 

gerealiseerd; door extra vervoer over het water komen en gaan maximaal 15 

vrachtwagens per elmaal 

- Maximaal aanlal vrachtwagens; extra meestoken vindt plaats; hiertoe worden een gebouw 

met drie maalinstalialies, enkele silo's, een loshal en kleine olietanks op hel lerrein 

gerealiseerd; er komen en gaan maximaal 60 vrachtwagens per elmaal 

6,3.1 Induslrielawaal 

In de onderslaande tabel is hel effect van de voorgenomen activileil (meestoken van extra 

biomassa) ten opzichle van de in paragraaf 4.2.4 beschreven huidige situatie weergegeven. Daar 

Is oak de ligging van de beoordelingspunten omschreven. Voor de beoordelingspunten die nog 

niet als referentiepunl zljn opgenomen in de vergunning is de huidige silualie als 

vergelijkingskader gehanleerd. 

Tabsl 8.16 Akoestlsehe effecten altematleven en varianten 

8eoordelingspunt Equivahmte geluidsniveau (in dB(Al)1) 

Periods Nulaltematief V00!B_nomClln at'tN'I(QI1 Ve~und 

Vervoers Vervoers Vervoers 

variant 1 varianl2 variant 3 

Referentiepunt A dag 51 51 51 51 55 

Bvond 50 50 50 51 (+1) 50 

--------'!!.~'" 45 45 45 45 45 

MeelpunlB dag 47 48 (+1) 48 (+1) 48 (+1) 59 

avond 46 47 (+1) 47 (+1) 47 (+1) S4 

nachl 43 ~+1) 44 J:!L~.J:2L-~ __ • 

Referenliepunt F dag 43 43 43 44 (+1) 54 

avo1d 42 42 42 42 49 

nac'll 38 39 (+1) 39 (+1) 39 (+1L-_~_4 __ 

Uilerwaarden dag 43 43 43 44 (+1) 

avond 41 41 41 41 

nac" 38 38 38 38 

Dichlstbijzijnde woning dag 53 S3 53 53 

op induslrieterrein avond 53 53 53 53 
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Beoord.lingapunt Equlvalente geluidsniveau (In dB(AJ)1) 

Period. NullltemlUer Voo~8nom8n actlvlteit V.raW1d 

Vervoers VeNoers Vervoers 

variant 1 variant 2 "arienl3 

nacht 52 52 52 52 

DichtstbijziJnde mning dog 39 39 39 39 

builon Industrt.l.,.,.,ln avond 38 38 38 38 

"!cht 34 34 34 34 

1) TU!lsen haakjes Is de toe- of 81name In dB 'Neergeven ten opzk:hte vsn hat nulaltemaUe( 

Uit de berekeningsresultaten blijkl, dal de toe- 01 alname van de geluidbelasling ten opzichte van 

hel nulallematiel maximaal 2 dB bedraagt en er geen verschillen in geluldbelaslingen ziJn lussen 

de varianten. De toe- en alnamen zullen in de praktijk nlet hoorbaar zijn en derhalve niet leiden 

lot meer- 01 minder hinder dan In de huidige siluatie. 

6.3.2 Verkeeralawaal 

Om de geluidseffecten van het wegverkeer inzichtelljk te maken Is per (geluid)va!iant de relatieve 

toename in dB ten gevolge het wegver\(eer berekend. Er is aileen een berekenlng gemaakt voor 

de vrachtwagenbeweglngen, aangezien er in het personenverkeer van en naar Electrabel ten 

gevolge van de voorgenomen activiteit geen relevante wijzigingen plaatsvinden. Er is uitgegaan 

van een roule van aile vrachtwagens van en naar Electrabel via de Energleweg-Scheepvaartweg

Weurtseweg.Winsellngseweg. 

Van deze roule Is het traject Weurtseweg in verband mel de ligging hierlangs van 

geluidsgevoelige bestemmlngen en het relatief hoge aandeel van het verkeer van en naar 

Electrabel ten opzichte van de overige trajecten van de route beschouwd als maatgevend voor 

hel optreden, casu quo toenemen van mogelijke geluidhinder vanwege vrachtverkeer van en naar 

Electrabel. Opgemerkl wordt dal ook langs de Winsellngseweg effecten op kunnen Ireden maar 

de berekende relatieve toename aan de gevels langs die weg altijd minder is dan de toenames 

die In label 6.17 ziJn gerapporteerd voor de toename van de gevelbelastlng langs de 

Weurtseweg. 

In tabel 6.17 zijn de berekende bijdragen weergegeven. 
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Tab., 6.17 Relatleva toanama geluidnlveaus vilnwege vnlchtwagens ten opzic:;hte van de nulsituatie 

Relatleva toename safufdJlntvoau (in dB[AH" 

Nulaltem.tle! Vo .. ~rv~nomQ~j!!1! 

Vervoers variant 1 Verveers variant 2 VetvOers variant 3 

Weglrajecl Aantal Aantal vWs Relatieve Asnlsl Toename Aantal Toename Aanlal Toename 

wi. Eladrabel blidrago wls wis· in dB(A)" wis· indB(A)" wis· 

tolasl ElectrBbel in 

dB 

Weunsoweg---.1_2SS') 60 0,1 60 0 30 -0,1 120 

11 Prognose aantal vrachtwagenbewegingen (vw = vrachtwagenbewegingen) op WeuJtseweg Inclusiaf de 

vrachlwagens ten behoeve van Electrabel per elmaal voor hel jaar 2005 op basis van tellingen uit 1999, 

uitg88nde van een aandeel van 19 % vrachlw8gens van het totale wegverXeer 

71 Asnlal vr8chtwagenbewegingen op Weurtseweg per elmaal ten behoeve van Iransport Eleclrabel 

J) Toenama tan opzichle van het nulallematiaf 

indB(A)'1 

0.1 

Uit de resultalen blljkt. dat de huidige bijdrage in de geluidbelasting ten gevolge van het 

vrachtverkeer van Electrabel op de open bare weg circa 0,1 dB(A) bedraagt. Oil biljft ongewijzigd 

In scenario een, neemt ar tot circa 0 dB(A) bij scenano twee en tot circa 0,1 dB toe in scenario 

drie. Zowel de t08- als alname zullen in praktijk niet leiden tol een merkbare toe- of alname van 

geluidhinder ten gevolge van de vrachtwagens van en naar Electrabel. 

6.4 Reststoffen 
Er zullen wei verschillen zijn in de samensleliing van de reststoffen maar verwachl wordt dat de 

reststoffen blijvend kunnen voldoen aan de criteria voor categone Mn uit het Bouwstoffenbesluii. 

Vanwege de lage as- en zwavelgehalles van biobrandstoffen len opzlchle van kolen heef\ 

meestoken van welke biomassa dan ook, een venmindering van de hoeveelheid reststoffen tol 

gevolg. 

6.4.1 lnvloed van de brandstofpakketten op de reststoffen 

De ervaringen van de laatste jaren met meestoken In de kolencentrales hebben geleerd, dat 

verenderingen in de brandstor nonmaal gesproken altijd in enige veranderingen in de 

samenstelling van met name het vliegas en bode mas resulteren . V~~r bijna aile spoorelemen ten 

geldt dat meer dan 99 % van walln de brandstof zit, in deze reststoffen terechtkoml. Uil 

statislische analyses Is ovengens gebleken dat bij nonmaal kolen stoken schommelingen van de 

individuele sporenelementen in de assen van +/- 30 % het gevolg van naluurlijke spreiding zijn en 

bijgevolg als niel significant zljn op Ie valten (KEMA, 1993). 

In onderstaande labellen is de kwalileil van de bodem- en vliegassen weergegeven . Uit deze 

tabellen blijkt dat verwacht mag worden dat de bodem- en vliegassen op basis van deze 

samenstelling vo/doen aan de Eural. Oit belekent dat voldaan wordt aan de calegorie 

l-grenswaarden van hel Bouwstoffenbesluit. 
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Taba16.18 Kwall"'~ bodomo. IPKBA) 

MilC(Oo-aI,~I'11e:ntetl in ~ 

ct 

Nul

litem_tie' 

0,001 

Nul(mln)

allam_tl.' 

ECOFYS 
~ 

Voorgenomen actlvlt.lt 

Gangbaar WOf!t-case 

biomsSJBpakket biomas,aPBkkel 

0,001 __ ... 0,002 0.004 

§:£'~~!:.!!!.!!'!£~_I!.~f!Le..nJ..ep-J!'_~~ ________________ ... __________________________________________________ .. ______ . 

As 1,9 1.9 • ....leB 2.6 

Cd 0,2 ..J>.,09 ...2.J 0.6 

~ 3~ 35 33 36 

~, 190 lB4 lB2 244 

Cu 47 43 ~1 _...11. 
r- 67 65 Bl 109 

tt~ ______________________ q&~ ________________ 9"Q~ ____________ q._q~ _________________ Q"Q! _______ . 

Mn 420 346 739 2.032 

til 94 95 B9 lOB 

~b 51 20 45 -~ 
~b 1.4 I,D 2,1 4 , ~ 

S. 0.2 0,2 0,3 0,4 

Sn 7,6 6,2 11 51 

J. 5,6 4,7 '16 13 

JI 5,5 4,9 B,9 15 

Y 176 160 159 175 

Zn 129 64 133 499 
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TabaI6.1' Kwalilall vllag •• (PKVA (afvongen In VUeg •• fillol,)) 

Nul-altamatier Nul(min) .. ttlmalief Voorglnomen activitelt 

Gomlddold WOrst~iilS' 

blom.as.p.~kel blom • .".p.lcket 

Moc~lementen.'_'I"'n-'~=-______ ___ ______ _ ______ _______ _ 

CI 0,002 O, OO~ 0,003 0,006 

§poot .. on m;cro..tJfoma.,ntl:ln in ~ 
~'!. __________________________ ~~ __________________ ~! _________________ l~ ___________________ ~! __________ . 
~L ___ 1,6 O~ 1,9 6,1 

~---- 50 5,1 4! 51 

~, 211 205 202 271 

~--- 95 es 102 154 

E 173 169 162 21B 

ttJl. ___________________________ .Q,~ _______________ q.1 __________________ 2"~ _____________________ q,~ _________ . 

~n 420 346_ 739 2.032 

~L _____________________________ 1~_~ ____________________ 1..~~ __________________ gl ___________________ l~~ __________ . 

~b 12B 51 113 -~-----
Sb 6.8 --1L- ' ! 2} ___ ~ 

~. 16 14 lB 25 
~_n ______ _ ______ J5 12 23 _ ______ '0_3 

To 11 ___ --2~ 15 26 

!L 9,2 ~t.L 15 25 

y ______________________________ ~p.L ________________ .2_~L ______________ .1~.!. ______________ ~1~ ________ _ 

~n 256 126 265 997 

6.4.2 Hoeveelheld reststoffen 

Het asgehalle van de attematieve brandstoFfen is lager dan het asgehalte van de steenkoo!. In 

tabel 6.20 zijn de aannames met betrekking tot deze asgehatten weergegeven . 

Tabel 8.20 Aagehalten branstotfen (_anname) 

Type brand.tof Aagehalte 

~ 12.% 
Tali pilch 011 1 % 

An,dare biomassastromen 511.;..' ____ _ 
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In het onderstaande overzicht is doorgerekend wat het gevolg is van de altematieven op de 

hoeveelheid af te voeren reststoffen. Hieruit blijkt dat er een verschil zit van 16 % tussen de 

meesL en minst omvangrijke sLroom resLstoffen, afhankelijk van de gebruikte brandstof. 

Tabal 8.21 AltamaHavan en h08veelh.ld ar ta voe"," ntststoffen 

Nul(mln) 

altem.lief 

Nul(mln) 

altematle' 

Nul· 

a,tam.tier 

Voorgenomen Voorvanoman 

8c;tlvltalt activit_It 

gangbaar 1'1. S gemlddeld gangb.ar worst-case 

Bodemas kton1aar 24 24 2~ 21 21 

Vlie~as ktonljaar 174 174 156 .11L-
GiE!s kton~Bar 58 70 56 46 54 

ABI·.lib ktonfjaar ~ClClI ...:. ___ --! __ _ 
Totaal restsloffen kton~aar 2)7 269 249 228 232 

6.5 Verkeer 

6.5,1 Samenstelllng verkeersaltomen 

Het aantal bewegingen van de vrachtwagens dat Electrabel aandoet, opgeteld bij het 

omgevingsverkeer zoals vastgesteld In paragraaf 4.2.6, leidt tot een verkeerssamenstelling op de 

Winselingseweg die is weergegeven in tabel 6.22. Opgemerkt wordt dat voor elk van de te 

beschouwen altematievenlvarianten is uitgegaan van het gegeven dat 100 personenauto's per 

dag de centrale bezoeken. 

Voor het vervoersscenario vier Is uitgegaan van een efficientie van 90 % voor de vangst van fijn 

stof, dit betekent dat voor de berekening het aantal vrachtwagenbeweglngen van Electrabel met 

90 % is gereduceerd. Een en ander leidt tot de volgende verkeersbewegingen : 

Tabel 6.2211 Verke8ragegevans 2006 

Stnlillnaam Altamatieflvarlant 

Winselingseweg Huidige siluatie 

Winselingseweg VoorflBnomen ectiviteit 

WinsBlingseweg Vervoersvariant 4 

Intenslleit 

1293 

1.477 

1.423 

Fractio IIchl Fr.cUo mlddol Frattle ZW81f 

0.215 .-...£,!~ 
0.219 .o~ 

0,228 0,772 
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Tabel 6.20b V.rkeersprognoBe 2010 

Straatna.m Altematlef/variant Intensitelt Fractie licht Fractie middel Fractie zwaar 

Winselingseweg Autonome ontwikkeli~ 1.563 OJ21 0.79 

\Ninsel;"ssoweg Voorgenomen ac:1ivlte;! 1 537 0.213 0,781 

WinselingS8wt1H Vervoer,variant 4 1-483 0,221 0 0,779 

6.5.2 ToetslngBkader voor de resultaten van de berekeningen 

Het CAR II programma toetst de resultaten van de berekeningen aan de nonmen zoals die in 

Besluit Luchtkwalilell zijn opgenomen. Op 23 juni 2005 is echter een het Besluit Luchtkwaliteit 

2005 (SIb. 2005, 316) gepubliceerd. Het besluit is begin augustus in werking gegaan en heeft een 

terugwerkende kracht tot 4 mel 2005, de datum van de voorpublicalie van het besluit in de 

Staatscourant. 

Nieuw hierin is de correctie voor zwevende deelljes (zeezout), die zich van nature in de lucht 

bevlnden en niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens. De wijze waarop gecorrigeerd 

mag worden, wordt beschreven in de Meetregeling luchtkwaliteit 2005. V~~r hel plangebied in 

Nljmegen betekent dit dat de jaargemiddelde concentratie van PM,o verminderd mag worden met 

vier Het aanlal overschrijdlngdagen mag verminderd worden met zes. 

6.5.3 Resultaten 

In tabel 6 .23 staan de resultaten van de CAR berekeningen samengevat. Hierbij zijn de resultaten 

gecon1geerd voor zwevende deeltjes (zeezout), die zich van nature in de lucht bevinden confonm 

het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit 2005, 

TabelS.23a Concentrlltlas N02 en PM10 op ean afstand \Ian 5 meter vana' de wegas in 2006 

Situatla 

Huidige situatie (o,b v 

viSBrBnde vergunning:} 

~--.a!!'~..!l!!..~~M!~11 
Vervoersvanant 4 

N02. j.argam. 

Cone. (~g/m') 

39 

39 

38 

N03.8antal 

ove~chrljding8n 

PM 10• 

jaargemiddalde 

PM,O! aanml 

ovenlchrijdingen 

daggem. Grensw. concentratie {}.LgJml} daggem~ Gnmsw. 

0 30 31 

--_ .... '--
'L ____ ~_0 _______ .l.! 

30 31 
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Tllbal6.21b Concentratias NO::! en PM10 op Nn afstand van 5 matar vana' de wagas In :~010 

Situ.tle N02• jaargem. 

Cone. (~g/m') 

NOz• aantal PM 10• PM10• aantal 

oV8fl1chrijdingan jaargamlddelde overschrlJdlngen 

daggem. Gransw. conc."tfTlti. (p.glm') daggem. Gnmsw. 

Huidige siluatie 35 28 26 

~ot>Om""· .(;tMI.il 35 0 28 __ ~ ___ _ 

Vervoersvariant 4 3S 28 25 

Uil de resullalen blijkt dal de grenswaarden nlel worden overschreden. Rekenkundig neeml hel 

aanlal dagen dal de dagwaarde van 50 ~g fiJn slof/m' wordl overschreden iels af len gevolge van 

de voorgenomen acllvileil en vervoersvarianl vier. 

6.6 Bodem en (grond)water 

6.6.1 Historlsche sltuatle 

Indien er op Ie bebouwen onderdelen van de inrichling zich te saneren verontreinigingen 

bevinden zal een sanering worden uilgevoerd. Dan heefl hel iniliatlef een posilief effecl op de 

kwalileil van de grond en het grondwaler. 

6.6.2 Nleuwe 1181co'8 

De aard van de nieuw Ie inlroduceren brandsloffen is dusdanig dat er geen extra risico voor 

bodemveronlreiniging uil voort vloeil len opzichle van de huidlge bedrijfsvoerin~j. Bij aile nieuw Ie 

bouwen objeclen zal een verwaarioosbaar risico op bodemverontreiniging, zoals vastgelegd in de 

Nederiandse Richtlijn Bodembescherming (NRB), worden bewerkst.elligd. Ook Ilier vloeil ull voort 

dal de nieuwe siluatie een verbelering zal zijn len opzichle van de hisiorisch gegroeide 

bestaande bedrijfssilualie. 

6.6.3 Oppervlaktewater 

Het meesloken van allemalieve brandsloffen heefl geen negatief e·ffeel op de kwalileil van hel 

oppervlaktewaler. Ais er al sprake Is van een effecl zal de kwalileil van helle lozen water beler 

worden. Dil is loe Ie schrijven aan hel feil dal de in Ie zellen biobrandstoffen minder zwavel 

bevallen dan de kolen. Hierdoor zal de ROI minder veronlreinigd waswaler produceren waardoor 

de ABllager wordl belasl. 

6.7 Ecologle 
Voorgenomen activiteit 

Op basis van de geluidseffecten ult paragraaf 6.3 kan gesleld worden dat er als gevolg van de 

voorgenomen aclivilelt ter hoogte van de Speciale beschermlngszone de Waal een verbetering 

van het geluldsnlveau plaatsvlndl. Deze verbetering Is het gevolg van de geluidsafschenmende 

werking van de nleuwe voorzieningen op het Electrabellerreln. Hel is goed mogelijk dat hiervan 

een effect merkbaar zal zijn op de (beschenmde) natuurwaarden In de omgeving. De berekende 
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geluidsbelasting bevindt zich namelijk net op of vlak boven de drempelwaarde voor gehinderde 

broedvogels. 

Nul- en nul(min) altemalief 

Aangezien en biJ het Nul- en het nul(min)altematief geen sprake zal zijn van een afschenmende 

werking van een nieuwe hal is het aannemelijk dat er voar deze allematieven geen sprake zal zijn 

van de verbetering van het geluidsniveau dal in de bovenstaande paragraaf beschreven. 

6.8 Geur 

6.8.1 Emlsslefacloren en geurelgenschappen 

Er wordt niet verwacht dat uit het lossen en opslaan van de toekomstige biobrandstoffen hinder 

zal voortkomen, In het kader van de vergunningaanvraag zijn rapportages opgesteld om de 

geuremissiefacloren nader te kwantificeren. 

Om beter voorbereid te zijn op ongewenste situaties biJ een zich wijzigend brandstofpakket is er 

in bijlage 6 allevens een eerste aanzet gedaan door de geureigenschappen van de in te zetten 

brandstoffen te graeperen. Hierbij is in principe onderscheid gemaakt tussen: 

Geur ongevoelige stromen 

Geur gevoelige stromen 

Rottlngsgevoelige slromen 

Geur ongevoelige stromen 

Voor deze stromen zljn geen aanvullende maatregelen nodig. 

Geur gevoelige stromen 

Deze stromen zullen terughoudend worden aangelrokken en als ze worden ingezet. aileen door 

gebrulk Ie maken van de gesloten containers. over te slaan in een geconditioneerde ruimte, zoals 

eerder beschreven. 

Rottingsgevoelige stromen 

Verwacht wordt dat stromen die vallen onder deze lypering bij aanvoer geen geur met zich 

dragen maar dat na verloop van enige lijd er zich wei een geur kan gaan ontwikkelen. In de 

vergunning zal worden vastgelegd hoe mel deze stromen am Ie gaan. Dil wordt met name 

gezocht in de procedure Ie sfeer: 

Voor acceptatie vaststellen wat de risico·s zijn 

Beperkingen aph~ggen in de lengte van de aanvoerroute (qua tijd) 

Beperkingen aangeven in de lengle van de tijd tussen aanvaer op de cenlrale en het moment 

van inzetten van de brandstof 
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6.8.2 MogellJke maatregelen 

Vanult het inzleht in geurbronnen Is de relevantle van het mitigeren van geurbronnen beperkl. De 

maatregelan in de bedrijfsvoering worden vooral gezoeht in da sfeer van procedures an het 

aanvoeren van geurgevoellga brandstoften In gesloten containers. Indien de biomassa wordt 

aangevoerd met containers, dan worden deze niet direct na aanvoer geleegd, maar als 

(tussen)opslag gebruikl. Het gebruik van conlainers als opslag heelt de volgende aanvullende 

voordelen: 

De kans op een grole brand is mimlmaal 

De kans op stofove~asl en vervuiling van de haven bij hellossen van sehepen is ge~ng 

Hellegen van de conlainers dient plaals te vinden In een gesloten ruimle melluchtafzuiging en 

onlstoffing. Overlasl ten gevolge van slof, stank, mlcro-organismen en organische gasvormlge 

componenten wordt aldus tegengegaan. De afgezogen luchl wordt blj voorkeur ingezet als 

verbrandlngslucht voor de CGI3. Het altematief is reinlging mel een geurfiller en alvoer maar de 

omgeving. 

6.9 Energle 
In de voorgenomen activlteit wordt hel meastoken van biomassa verhoogd van 4-5 naar 8 PJ. 

Van de totaal benodigde energle wordt 19 % dan geleverd door blomassa, hetgeen overeenkoml 

mel een eleklriseh vermogen van 113 MW. Jaarlljks wordl op deze wljze ± 844.000 MWh 

duurzame elektriciteit geproduceerd. Uilgaande van een gemiddeld eleklriciteilsverbruik van 

3.300 kWh per huishouden per jaar, ken CG 13 aan ongeveer 256.000 huishoudens duurzame 

elaklriciteit laveren. 

Door hel gebrulk van biomassa voor de opwekking van duurzame elektriciteit wordt het gebruik 

van fossiele brandstoffen vermeden. Met hel voomemen wordt het gebruik van 320.000 Ion per 

Jaar steenkool vermeden. De hoeveelheid lang-cyclische CO, die daarmee vermeden wordl 
bedraagt 760.000 ton/jaar. 

Door marginale veranderingen in hel eigen energieverbruik Is helle laveren elekl~sch vermogen 

0.25 % minder als 8 PJ biomassa wordt meegestookl. 

Op een aantal vlakken heel! de voorgenomen activiteit ook indirecte posilieve energie-effeclen. 

Het verminderde gebruik van kalk heelt als gevolg dat het energieverbruik, benodlgd voor de 

winning en aanvoer van kalk, bespaard wordt. Verder ontstaan met het voornemen minder 

reslstoffen en wordt het energleverbrulk dat mel de alvoer en verwerking daarvan gemoeid is, 

vermeden. 

6.10 Indlrecte effecten 
Op dil moment is het gebrulk van biomassastromen in ontwikkeling, in Nede~and, maar ook op 

mondiaal niveau. De te maken keuzes bij het Implementeren van het onderhavige inillalief 

hebben een aantal indirecte effecten tot gevolg. Deze paragraaf gaat daar op in. 
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6.10.1 Nadere speciflcatie van de te onderscheiden Indlrecte effecten 

Bij het meesloken van biomassaslromen zijn twee aspecten te onderseheiden in relatie tot het 

vaststellen van indirecle effecten. Ten eersle de relatie tot altemalieve 

aanwendingsmogelijkheden. Hel nalionale afvalstoftenbeleid (besehreven in paragraaf 2.2.4 van 

dil MER) geeft spelregels voor aen afweglng. Ten Iweede speelt de duurzaamheid van de in te 

kopen stromen een rol bij hel vaststellen van de indirecte effeclen die voortvloeien uit hel gebruik 

van vervangende brandstofslromen. 

6.10.2 Altematieve aanwendlng 

Buiten de directe context van dit MER heelt Electrabel ailn CE opdracht gegeven een tweelal 

milieuanalyses uil te voeren om te besluderen hoe de milieueffeclen van hel meesloken van 

biomassa zieh verhouden tot de milieueffecten van altemalieve toepassingen van die 

brandslolfen. De eerste is ondertussen afgerond. In deze paragraaf worden hieruit de voor dit 

MER belangnjkste onderdelen aangehaald. 

Ontwlkkelde methodlek 

De door CE ontwikkelde melhodiek is sterk gebaseerd op de LCA's zoals beschreven in 

ISO 14040. Door het aantal te besehouwen stoffen Ie beperken tot CO" CH" N,O, NO" NH3, 

Hel, HF en lijn stof (PM10) kan viol een beeld worden verkregen van de mllieueffecten van het 

meestoken van altematieve brandstoffen ten opzichle van allematieve toepassingen. Voldoende 

Is hel zieh Ie beperken tol de milieuthema's broeikaseffect, verzuring, vermesting, humane 

loxiciteil en ecoloxicilell. 

Thema's met gunstlge effecten 

Het broeikaseffect bepaalt In de gekozen methodiek voor 80 % of het inzeUen van altematieve 

brandslof voor elektriciteit milieukundig voordelig is. CE rapporteerl dat loepassing van biomassa 

als brandstof in CG13 goed is voor het milieu, lokaal, maar vooral mondiaal. Na het 

broeikaseftecl is verzuring voor 15 % bepalend voor het totale milieueffecl. Ook ten aanzien van 

dit thema seoort meestoken in CG13 het meest gunstig . 

Spaanplaat als alternatief 

Het meesloken van houtspaanders in CG13 is duidelijk gunsllgerdan het gebruik van 

houlspaanders voor de productie van spaanplaat. Mede omdat de productie van gipsplaal (dal 

concurreert mel spaanplaat) in de laatsle 5-10 jaar aanzienlijk schoner is geworden steekt het 

verbranden van houlspaanders gunslig af ten opzichte van het gebruik ervan in de 

spaanplaatlndustrie51
• 

!l1 In rappor1en uit 1997 en 1999 ward nag gecond udeerd dal het gebruik ven resthout voor spaanp\aat duu14amer 
IOU lijn dan hal vetbrancff!ln orvan 
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Overlge relevante conclusles 

De mllieueffeclen van hel meesloken in CG13 van brandstoffen die een altematieve 

toepassing hebben in de landbouw of veeteelt zljn gunstiger dan de milieueffec!en van die 

altematieve toepassing 

Meestoken In CG13 van brandstoffen die een altematieve toepassing hebben In energie 

opwekking is altijd gunstiger dan de milieueffecten van die energetische tcepassing. Dil Is toe 

Ie schriJven aan het uilsparen van steenkool op CG13 

6.1 D.3 Duurzaamheld eerder In de keten 

Zoals ook in het CE-onderzoek wordl aangegeven is het duldellJk dal biJ de overwegingen om 

deze altematleve brandstof In te zellen In CG13, de moeilljk kwanliflceerbare biodiversilell in de 

productielanden van de palmollederivaten aandacht verdien!. Op grond van een gemiddelde 

jaarproductie van 28 milJoen ton palmollederivaten kan worden vastgesteld dat het initiatief als 

zodanlg geen grole verschulvlngen op de markt teweeg zal brengen. Het stellen van 

voorwaarden aan de aan te kopen stromen kan ervoor zorgen dat een duurzame herkomst wordt 

gewaarborgd. Hierop wordt reeds In gegaan in paragraaf 2.3.2. 

De effecten van het onllrekken van altematieve brandstoffen aan de markt op de altematieve 

toepassing van die brandstoffen zijn niet geheel te voorspellen . Deze cumulatieve effecten op de 

wereldmarkt vallen ook buiten de relkwljdle van dil MER. 
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7 Vergelijking en vaststelling van het MMA 

Het meest milieuvriendeliJk altemalief (MMA) is een samenvoeglng van elementen ult 

beschouwde allemalieven en varianten die leidt tot de beste mogelijkheden voor de bescherming 

van het milieu. Het MMA moet echter wei realistisch zijn in de zin dat het aan moet sluiten bij het 

doel van de initiatlefnemer en moel passen bij de compelenlles van de initialiefnemer. 

Om hel MMA Ie kunnen vaslstellen zijn in eersle instantie de allematieven en varianlen 

vergeleken. Vervolgens Is beredeneerd hoe de verschillende elementen zich verhouden 101 het 

MMA am op basis daarvan het MMA vasl Ie slellen . 

7.1 Vergelfjking 
In dit hoofdsluk worden de milieugevolgen van de voorgenomen acliviteit vergeleken met hel 

nulaltemallef, hel nulmin-allemalief en de diverse varianten . Onderslaande label geeft deze 

vergelijkingen schematisch weer. 

De eersle kolom van tabel 7.1 refereert aan de paragrafen van hootdstuk 6, waarin het 

betreffende milieuaspecl nader toegelicht is. De kolom 'voorgenomen activitei!' dlent vergeleken 

Ie worden met de reterentiesituatie, zijnde het nulaltematief. De overige kolommen geven de 

vergelijking weer tussen de verschillende ultvoeringsallemalieven, -varianlen (cursief) en de 

scenario's (onderstreeptl van de voorgenomen activitei!. Weergave van een plus (+) geeft aan 

dat er een positief effecl op het betreffende milieuaspect voortkoml uit (het altematief v~~r, dan 

wei variant op) de voorgenomen activitei!. Een nul (0) geeft aan dal er geen effect optreedt voor 

hel betreffende milieueffect. Een min (-) geeft tenslotte aan dat er sprake is van een negalief 

effect op het betreffende milieu aspect. Een vraagteken (?) geaft aan dat momenteel nog niat 

vastgesleld kan worden welk effect op het betreffende milieuaspect te verwachten is. 

Onderslaande tabel geeft in algemene zin de verschillen ten opzichte van de referantiesituatie 

tussen de voorgenomen activiteil en de uitvoeringsvarianten daarop. 
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Tabe17.1 Ve-rgelijking militueffec.ten tussen de voorgenomen activireit, de altematieven en varianten 

Altematieven V.rianlbn 

Omsellril';ng vlin n.t t. vergotlJl<en VoOfij13nomen NoJilliltfl.matitiit: Nul(mIn) lllkkag. ,V.iWlld.",. Verwen VOM>OfS Vel'YOen Vervoaf'S" 

,.,. oll •• peel dc1Mt.l~ ah.:mllttll't. mlnlmahoUo vanGAVO variant , ; vDria.nI2;· y.r\lnt J; varlenl": 
e PJ 8iomassa 2_PJ biomassa alll3'cn kate" GAVO. . " SlclOn 200 ~[.n (olio) ' ~OO ~I.n (VII!Q rootft)Iers 

k.lklniectl. 
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AlIlIm3~ve.n VananLtln 
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Op basis van deze effectentabel kan geconciudeerd worden dat de beschouwde altematleven en 

varianten voor wat betreft de directe effecten als gevolg van het voomemen elkaar slechts 

beperkt ontlopen. Er zijn wei ean aantal kleine verschillen ta zlen . 

Lucht 

Voor wat betrelt de emlssies naar de lucht is er slechts sprake van relatlef kJeine verschillen voor 

de meeste emissie categonsen tussen de voorgenomen actMteit en de altematleven. Varvolgens 

Is er geen (rekenkundig) verschil vastgesteld tussan de uit voorgenomen activiteit en de 

altematieven voortvloeiende concentralies op het maaiveld. 

Het verkleinen van de lekkageverliezen langs de GAVO en injeelie van kalk door het installeren 

van een lekkagemlnimallsatiesysteem venaagt de bijdrage van de centrale aan de lokale 

luchtverontrelniging voor belangrijke parameters als 502, Hel, HF, en zware metalen. Het 

installeren van een kalkinjector kan een vertlOglng van de fijnstofemlssies tot gevolg hebben, 

maar hiarover Is pas zekerheld te verkrijgen in de praktijk (volgens de meest recente infonmatie 

van Electrabel wordt echler geen toename van de stofemissie verwacht). Op het rnaaiveld 

hebben deze maatregelen In beperkte zin een verbetering van de luchlkwaliteil tol gevolg (met 

als mogelijke uitzondering fijn stol). De verbetering beperkt zich tot minder dan 10 %. Op NO, 

emissles heelt deze maatregel geen impact. 

Het niet mear toepassen van een warmtewisselaar heeft een positief effect op de luchtemissles 

van HF en In mindere mate van HCI en 502• Op maaiveld zijn deze verschillen echter nauwelijks 

waameembaar ten opzlchte van de achtergrondconcentratles. Hierbij wordt opgemerkt dat door 

venminderde pluimstijglng het amoveren van de GAVO vervolgens tot een verhoging van de 

concentraties op het maaiveld leidt voor de meeste parameters. Aileen voor HF is vaslgesteld dat 

de vrachtreduelie dusdanlg Is dat. ook bij venminderde pluimstijging, de HF concentralle op hel 

maaiveld, na verspreidlng, lager zal zljn bl] de tweede GAVO variant. 

Het vervangen van de GAVO door een warmtewisselaar op een andere technologische grandslag 

(een zogenoemde pljpenwisselaar) kan wellichl de gunstige effecten van beide maalregelen 

combineren. 

Geluld 

Op vergunningspunt B neemt de industriElle geluidsbelastlng consequent met 1 dB toe ten 

gevolge van aile drie de onderzochte varianten van de voorgenomen activiteit. Opgemerkt wordt 

dat de momenteel vergunde waardes nlel worden overschreden. 

Op referentiepunt F neemt de geluidsbelasting in de nacht periode ook met 1 dB loe, in aile dne 

de onderzochte varianten op de voorgenomen activiteit. 
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Verder komt uil een vergelijklng van de vervoersvariantan naar voren komt dat met name 

vervoersvariant 3 in beperkte mate een verhoogd geluidsniveau laat zien ten opzichte van de 

ovenge twee varianten en het nulaltematief. 

Res Is toffe n 

Vanwege de verschillen In asgehalte tussen de brandstoffen neemt de hoeveelheid af te voeren 

reststoffen af ten gevolge de voorgenomen activiteit (dit is aangemerkt als een positief effect). 

Mede vanwege de ontzwavellng is dit effect negatief voor het nul(mln)altematlef. 

Verkaer 

Vanwege de modaliteit van de aanvoer van de brandstof kan het wegverkeer afnemen in geval 

van het nul(min)altematlef en vervoersvariant twee. 

Verschillen in de luchtkwallteit langs de lokale wegen ten gevolge van de effecten op de omvang 

van de vervoerstromen zijn rekenkundig niet aan te tonen , Ook is het effect van vervoersvariant 

vier (het aanbrengen van roetfilters) rekenkundig niet aantoonbaar. 

Ecologle 

De geluldsbelasting op de uiterwaarden Is in bijna aile gevallen geJijk. Aileen vervoersvariant 3 

geeft gedurende de dag peri ode een beperkte toe name (1 dB) van het geluid op de uiterwaarden 

te zien. 

Energle an Indlrects effacten 

Met name vanwege het nello CO2 rendement heert de voorgenomen activiteit een positief effect. 

Opgemerkt wordt dat het meestoken van biomassa het leverbare eleklrisch vermogen mel 

ongeveer 0,25 % ver1aagd. 

7.2 Meest MilleuvrlendeliJk Alternatief (MMA) 

7 .2.1 Va~chillen tUBsen de drie altematleven 

Gelien de beperkte verschillen lussen de drie allematieven, in combinatie met het gegeven dat 

de primaire doeistelllng van de voorgenomen activiteit het ve~agen van CO2 emissies is, 

concludeert Electrabel dat de voorgenomen activiteit op milieugebied hel best scoort van de 

onderzochte allemalieven. 

7.2.2 Beoordellng van de onderzochte varlantan 

Om hel MMA vast te kunnen stellen worden de verschillende varianten op de voorgenomen 

activiteit beschouwd. 
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GAVO variant 1: lekkagemlnimalisatle + kalklnjectle 

Met het Ireffen van deze twee maatregelen manilesteert de vermindering van de 

luchtverontreiniging uit de schoarsteen zich ook (weliswaar In beperkte mate) In een ver1aglng 

van de luchtverontrelniging op het rnaaiveld. Opgemerkt wordt dat het injecteren van kalk 

mogelijk een verslechtering geeft van de stolemlssies. Praktijkproeven aan de ROI zullen moeten 

ultwijzen In hoeverre dit mogelijk negatieve effect kan worden vermeden. 

GAVO variant 2: amoveren op basis van maatregel B 

Vanwege de verminderde pluimstijging die optreedt ten gevolge van de lagere 

rookgastemperatuur in de schoorsteen nadat de GAVO Is verwljderd. zal na het nemen van deze 

maatregel de concentratie van de maeste luchtverontreinigende parameters op het maaiveld 

toenemen. Aileen voor HF is de reductie van de emlssies dusdanig hoog dat. ondanks de 

verminderde pluimsUjging. er op het maalveld toch sprake zal zijn van een lagere concentratie 

HF. Alles in overweging nemende is deze variant geen onderdeel van het MMA. 

GAVO variant 2: GAVO erult - "pijpenwarmtewi88elaar" erln (maatregel C2) 

Het vervangen van de GAVO door een warrntewisselaar op een andere technologische grondslag 

(een zogenoemde pijpenwisselaar) kan wellicht de gunstige effecten van beide maatregelen 

combineren. Daarom maakt deze deelvarianl onderdeel uit van het MMA. 

VervoerBvariant 1,2 en 3 

Er zljn geen onderscheidende verschillen aangeloond tussen de eersle twee vervoersvarianlen, 

ook nlet len opzlchte van de voorgenomen aellvitei!. Daarom zijn deze elementen geen voor de 

hand IIggende toevoeglng voor het MMA. Vervoersvarianl 3 geeft On zeer beperkte mate) een 

verhoogde geluidsbelasting en past vanuit die opliek niet In het MMA. 

Vervoersvarlant 4: roetfllters 

Het aanbrengen van roetfillers op het wagenpark dat de cenlrale bedient, laat geen rekenkundig 

aanloonbare verbeter1ng van de luchtkwaliteit langs de belangrijkste aanvoerwegen zien . 

Opgemerkt wardt ook dat hel vervoer wordt verzorgd door exleme partijen. en Eleclrabel dus niel 

rechtslreeks Invloed op een dergelijke maatregel uil kan oelenen. Daarom heet! deze variant 

gee" plaats In hel MMA gekregen. Dil laal onverlet dat Electrabelln principe positiel staat 

tegenaver een dergelijke maatregel en. daar waar mogelijk. haar Invloed zal aanwenden om 

dergelijke maatregelen te laten realiseren . 

7 .2.3 MMA, mede In relalie lot de Wm-vergunnlngaanvraag 

Op grond van de bevindlngen beschreven in 7.2.1 en 7.2.2 Is het MMA vastgesleld als de 

voorgenomen activitelt zoals beschreven in paragraaf 5.1. in combinalie met het vervangen van 

de GAVO door een pijpenwarmtewisselaar. 
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Mede gezien de hoge koslen (en de daar uil voortvloelende kosteninefflci~ntie van de maatregel) 

zal de revlsievergunning in het kader van de Wet milieubeheer die zal worden aangevraagd op 

basis van dit MER niet volledig gebaseerd zijn op dil Meest Milleuvriendelijke Altematiel. 

Uitgangspunl voor de aan Ie vragen vergunning zal zijn het minimaliseren van de GAVO

lekverliezen in combinatie met een onderzoek naar de effecten van hetlnjecleren van kalk op de 

stofernissles. 

Na 2010 zal dit onderzoek resuileren in een verlaging van de HF-emissies. zander dal de 

stolemissies zullen toenemen. 
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8 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

In dit hoofdsluk wordt aangegeven op welke onderdelen kennis of gegevens onlbreken. Aileen 

voorzover deze zogenaamde leemten in kennis leiden tot niet volledig of beperkt onderbouwde 

beschrtjvingen, zijn zij In dit hoofdstuk opgenomen. 

De genoemde leemten In kennis vormen tevens aandachtspunten voor het evalualieprogramma, 

dat in het kader van de m.e.r. moet worden uitgevoerd tljdens en na realisatie van het 

voomemen. Hierbij worden de optredende mllieugevolgen in het MER vergeleken met de 

voorspelde gevolgen; als de feitelijke gevolgen belangrijk afwijken van de voorspelde gevolgen, 

kan de Initlatiefnemer maatregelen nemen. 

8.1 Leemten In kennis 
Er zijn twee soorten leemten in kennis te onderschelden. Het eerste soort betreft kennls van de 

feitelijke sltuatie die aileen door onderzoek Is te ver1<:rljgen. Gezien de aard van de onderwerpen 

is nagelaten dit onderzoek in het kader van dit MER uit te voeren omdat de uitkomslen ervan, 

naar verwaehting geen invloed zullen hebben op het te nemen besluit. 

Het is niet uit te sluiten dat de Steenmarter en bepaalde algemeen voorkomende 

vleermuissoorten het plangebied incidenteel gebnuiken als foerageergebled 

Het is daamaast aannemelijk dat (algemeen voorkomende) broed'logelsoorten aanwezig zijn 

op het terreln. 

Het tweede soort leemte in kennis kan wei impact hebben op het te nemen besluil. De 

belangrijkste leemte in kennis is het inzleht op praklijkschaal aangaande de invloed van het 

injecteren van kalk op de emissies van stof. S02 en Hel. Deze leemte in kennis kan aileen door 

proeven op praktijkschaal kunnen worden aangevuld , 

Daamaast zijn er een aantal andere onvolledigheden in de beschikbare kennis. Die zijn hieronder 

aangegeven. Deze aspecten zijn in het kader van dit MER opgevuld op basis van aannames en 

extrapolalies om zo een zo goed mogeliJk beeld van de effecten op hel milieu te kunnen schetsen 

met de op dit moment beschikbare middelen. Deze elementen passen daarom ook goed In een 

evaluatieprogramma, om achteraf vast te stellen hoe de aannames en extrapolaties in de praktijk 

blijken uit te pakken: 

Huidige ver1<:eerssituatle op de Winselingseweg 

Door eenduidige metingen vastgestelde represenlatleve bedrtjfssituatie '1001' de emissies 

naar de lucht 

Op objeclieve wijze vastgestelde relalie tussen piekemissies en jaargemlddelde emissies 
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8.2 Evaluatieprogramma 
Bij het implementeren van het evaluatieprogramma worden de feitelijk oplredende milieugevolgen 

vergeleken met de In het MER voorspelde gevolgen; als de feitelijke gevolgen belangrtjk afwijken 

van de voorspelde gevolgen, kan het bevoegd gezag, of de initiatiefnemer, maatregelen nemen. 

Een evaluatieprogramma heefl tot doelle onderzoeken in hoeverre de beschreven gevolgen voor 

het milieu daadwerkeliJk optreden in de vorm en intensileit waann zij zijn beschreven. In het 

evaluatieprogramma ligt de nadnuk op aspecten waar lijdens de uitvoering en in de gebnuiksfase 

nog bijstunng mogelijk is. Er bestaat een aantal redenen waarom discrepanties kunnen ontstaan, 

zoals: 

Tekortkomlngen in de voorspellingsmethodieken 

Het niet voorzien van bepaalde effecten 

Hiaten In kennis 13n i1formatie 

Het elders plaatsvinden van onvoorziene maar invloedrijke ontwikkelingen 

Het evaluatieprogramma moet met al deze zaken rekening houden . Onderstaand wordt een 

aanzet gegeven voor aspecten die een relevant onderdeel van dit evaluatieprogramma uit 

zouden kunnen makE!n. 

Jaarlijkse gemidclelde en maximale emissieniveaus 

Geluidsemissies 

Ontwikkellng van de verkeersdruk en verkeerssamenstelling op de relevante wegen als 

gevolg van meer of mlnder transport per schip 

De kwalitelt en de nL.tlige toepasslng van de reststoffen 
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SAMENVA TTING 

De Europese IPPC·richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Conlrol) 96/61/EG schrijft 

v~~r dat onder andere bestaande elektriciteitscentrales uilerlijk 30 oktober 2007 de Beste 

Beschikbare Technieken (Best Available Techniques, BAT) dienen toe te passen. Vergun· 

ningen dienen te worden getoetst aan deze richtlijn en de daarbij behorende referentiedocu· 

menten die de beste beschikbare technieken beschrijven, de zogenaamde BREF's. Uiterlijk 

30 oktober 2007 dienen ook aile vergunningen van elektriciteitscentrales aan de IPPC

richtlijnen Ie voldoen. 

In dit Kader heeft KEMA onderzocht in hoeverre centrale Gelderland de Beste Beschikbare 

Technieken toepast en aan IPPC voldoet. 

Centrale Gelderland past de Beste Beschikbare Technieken toe met uitzondering van: 

- een vloeistofdichte verharding onder het kolenpark; gezien de Korte opslag van de kolen 

is het aanbrengen van een vloeislofdichle onderlaag niet kosleneffeciief 

- voorzieningen om regenwater op Ie vangen en te reinigen voor lazing; aanbevolen wordt 

om nader te onderzoeken of het aanbrengen van deze voorziening kosteneffectief is 

- brand- en broeidetectie van het kolenpark; aanbevolen wordt am temperatuurmetingen 

uit te voeren indien de kolen op hog ere temperatuur dan de omgeving worden aange

voerd of indien de opslag langer is dan een maand 

- afzuiging en filtering van de afgezogen lucht ter plaalse van overstortpunten; de over

stortpunten bevinden zich geheel binnen de kolenbandbrug, waardoor geen stofemissie 

naar de buitenlucht plaatsvindl en een dergelijke installatie niet kosteneffectief is; wei 

dienen de buitendeuren in de kolenbandbrug gesloten te blijven 

- de CO-emissie van CG13; weliswaar past CG13 technieken loe die genoemd worden als 

BAT, maar de CO-emissie vall buiten de in de BREF genoemde waarden. Een verdere 

vermindering van de CO-emissle vergl een zeer grate aanpassing van ketel en ketelhuis 

en is derhalve niel kosleneffectief. Wei dienen de in 2005 ingebouwde regelingen nag 

verder Ie worden geoplimaliseerd 

- hel koelwatersysteem van het slakkenbad dal niet in kringloop wordt bedreven: aanbevo

len wordt om dit systeem am te bouwen naar kringloopbedrijf 

- de olieafscheiders in het hulpkoelwatersysteem: deze zijn defect en dienen te worden 

gerepareerd en weer in bedrijf te worden genomen 

- de NO,-emissie van de hulpketels bij aardgasstoken; echler, hel terugbrengen van de 

NOx-emissie tot in het BAT-bereik is gezien het beperkt aantal vollasturen van de hulpke

tels niet kosteneffectief 

'3%'!u 
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- de CO·emissie van de hulpketels; hiervan zijn geen gegevens bekend; aangezien de 

hulpketels beschikken over een moderne verbrandingsregeling en slechts weinig draai· 

uren per jaar in bedrijf zijn, zal de emissie van CO binnen het BAT·bereik vallen of zullen 

emissiebeperkende maatregelen niet kosteneffectief zijn 

voor het tegengaan van schade aan het aquatisch milieu door inzuiging van vissen en 

dergelijke worden in de BREF·koelwater geen specifieke BAT·technieken genoemd, mo· 

gelijke maatregelen zijn locatiespecifiek. Bij CG zijn echter de toegepaste technieken ter 

vermindering van vissterfte, zoals aanpassing innamesnelheid koelwater, maaswijdte 

bandzeven en een visretoursysteem (weergegeven in de BREF·koelwater), niet ade· 

quaat of niet geheel uitgevoerd. De BREF·koelwater beschouwt een analyse van de bio· 

toop als primaire BAT·aanpak. Aanbevolen wordt am deze analyse uit te voeren 

- het kolenpark bestaat niet uit een kolenberg zoals de BREF·emissies van opslag als ad· 

ditionele maatregel (niet als BBT) noemt; am operationele redenen is het kolenpark ver· 

deeld over twee kolenbergen en heeft geen keermuren. De BREF·emissies van opslag 

erkent dit als reden am deze technieken niet toe te passen 

- de kolenbergen bevinden zich niet in langsrichting van de prevalerende windrichting zoo 

als de BREF·emissies van opslag als additionele maatregel (niet als BBT) noemt; van· 

wege ruimtegebrek bevinden de kolenbergen zich langs de haven. De BREF·emissies 

van opslag erkent dit als reden om deze technieken niet toe te passen 

een gefonnaliseerde procedure voor het voorlzetten of stoppen van het lassen van sche· 

pen; een dergelijke fonnele procedure ontbreekt, alhoewel in de praktijk niet gelost wordt 

bij storm of mist; aanbevolen wordt am het niet lassen bij te harde wind of onvoldoende 

zicht te formaliseren in een procedure 

- het transport van bodemas naar de haven; dit vindt niet via continue transportmiddelen 

plaats, maar met vrachtwagens. Verder worden de vrachtwagens niet gereinigd. Echter, 

stofover1ast treedt niet op zodat het installeren van een overdekt transportbandensys· 

teem met losinstallatie in de haven niet kosteneffectief is. 

Indien de bovengenoemde aanbevelingen worden doorgevoerd. is centrale Gelderland 

IPPC-proof. 
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INLEIDING 

De Europese IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) 96/61/EG schrijft 

voor dat onder andere bestaande elektriciteitscentrales uiterlijk 30 oktober 2007 de Beste 

Beschikbare Technieken (Best Available Techniques, BAT) toepassen, Vergunningen dienen 

te worden getoetst aan deze richtlijn en de daarbij behorende referentiedocumenten die de 

beste beschikbare technieken beschrijven, de zogenaamde BREF's. Voor centrale Gelder

land betreft dit de volgende documenten: 

- Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants (BREF 

LCP) met de beste beschikbare technieken voor grote stookinstallaties 

- Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial 

Cooling Systems (BREF CV) met de beste beschikbare technieken voor koelwatersyste

men 

- Reference Document on the General Principles of Monitoring betreffende het monitoren 

van emissies 

- Reference Document on Best Available Techniques on Economics and Cross Media Ef

fects (BREF ECM) betreffende de economie en de cross media gevolgen van emissie 

beperkende maatregelen 

- Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (BREF 

ESB) betreffende emissies van opslag en transport van vaste en vloeibare stoffen, 

Het onderhavige rapport beschrijft de resultaten van de IPPC-scan voor centrale Geldertand. 

Hoofdstuk 2 geeft algemene achtergrondinformatie over IPPC, BREF en BAT (beste be

schikbare technieken). Een korte algemene beschrijving van centrale Gelderland is in hoofd

stuk 3 weergegeven. De toets van de poederkoolgestookte eenheid Gelderland 13 aan de 

BREF LCP is in hoofdstuk 4 beschreven, terwijl in hoofdstuk 5 de hulpketels van de centrale 

Gelderland worden getoetst aan de BREF LCP. De hoofdstukken 6 en 7 beschrijven de toets 

van centrale Gelderland aan respectievelijk de koelwater-BREF en de opslag-BREF, In deze 

hoofdstukken worden puntsgewijs de beste beschikbare technieken en de daarmee geasso

cieerde emissies behandeld. Voor zover centrale Gelderland niet de Beste Beschikbare 

Technieken toepast of wanneer de actuele emissies buiten het bereik van de met beste be

schikbare technieken geassocieerde emissies vallen, zijn tevens maatregelen onderzocht 

om alsnog aan IPPC te voldoen. Hierbij speelt de kosteneffectiviteit van deze maatregelen 

(zoals deze is beschreven in de BREF ECM) een belangrijke rol. De gevolgen van de moni

toring-BREF ziJn in hoofdstuk 8 beschreven, 

Tenzij anders vermeld zijn emissies in dit rapport weergegeven biJ standaardcondities en 6% 

O2 voor kolengestookte installaties en 3% O2 voor olie- of gasgestookte ketels. 
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2 IPPC, BREF EN BAT 

2.1 Europese richtlijnen 

Het milieu heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een belangrijk wetgevingsterrein van de 

Europese Unie, De milieuwetgeving krijgt vooral vorm in richtlijnen en komt tot stand na in

breng van het Europese Parlement. Richtlijnen zijn bind end ten aanzien van het te bereiken 

resultaat voor de individuele lidstaten. Aan nationale instanties (in Nederland: VROM) wordt 

de bevoegdheid gelaten om de vorm en de middelen voor implementatie te kiezen. Een let

terlijke vertaling van de regels die een richtlijn stelt is niet nodig, zolang de bepalingen maar 

worden uitgelegd en toegepast conform de doelstellingen van de richtlijn, 

Hierbij leggen de Europese richtlijnen een soort minimumnormering neer, waar lidstaten zich 

verplicht aan dienen te houden: lidstaten mogen niet minder strenge normen hanteren , Ais 

lidstaten afzonderlijk strengere milieunormen willen hanteren dan de Europese Unie, dan is 

dat onder voorwaarden toegestaan, De belangrijkste voorwaarde is dat het vrije verkeer van 

goederen niet wordt belemmerd , 

2.2 IPPC 

Een van deze richtlijnen is de Richtlijn 96/61/EG inzake geIntegreerde preventie en bestrij

ding van verontreiniging (Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC). De richtlijn be

paalt onder andere dat inrichtingen aile passende preventieve maatregelen tegen verontreini

gingen moeten nemen, die gericht zijn op een "hoog algemeen niveau van bescherming van 

het milieu in zijn geheel", met name door toepassing van Beste Beschikbare Technieken. 

Volgens de IPPC moeten in vergunningen emissiegrenswaarden worden vastgesteld voor ver

ontreinigende stoffen die in significante hoeveelheden kunnen vrijkomen. Deze moeten worden 

gebaseerd op beste beschikbare technieken (BBT, BAT), zonder dat daarmee het gebruik 

van een bepaalde techniek of technologie wordt voorgeschreven. De vergunning mag geen 

middelen maar aileen doelen voorschrijven. Bij het vaststellen van BAT en de bij BAT beho

rende em issie- en verbruikscijfers moeten de technische kenmerken en de geografische lig

ging van de betrokken installatie, evenals de plaatselijke milieuomstandigheden en economi

sche factoren in acht worden genomen. 

Volgens de Europese Commissie zijn de emissiegrenswaarden uit andere richtlijnen, bijvoor

beeld grote stookinstallaties (Large Combustion Plants Directive, LCPD) of afvalverbranding 

(Waste Incineration Directive, WID), niet noodzakelijkerwijs gebaseerd op BAT en gelden dus 
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als minimumeisen. Anders gezegd: loepassing van BAT kan resulleren in scherpere eisen dan 

volgens de LCPD, de WID of andere richllijnen. 

Volgens de IPPC-richllijn blijft IPPC ook de bepalende maalslaf bij in- en uitvoering van nalio

nale emissiereductieplannen (NERP), emissiehandelssyslemen of vrijwillige afspraken. Een 

uitzondering is gemaakl voor de emissies van broeikasgassen van bedrijven die aan de COT 

handel meedoen. In dat geval mag de vergunning geen emissiegrenswaarde voor CO2 beval

ten. lenzij dat noodzakelijk is om te verzekeren dat er geen significante plaatselijke verontreini

ging wordt veroorzaakt. 

2.3 BREF 

Om richting te geven aan het beg rip beste beschikbare lechniek heeft het Europese 

IPPC-bureau (EIPPCB) in opdracht van de Europese Commissie uitwisselingen van informatie 

over BAT georganiseerd. Het resultaat is vastgelegd in zogeheten BREF's (BAT Reference 

Documents). Er zijn "verticale" (of "sectorale") BREF's opgesteld voor een aantal industriele 

activiteilen, zoals voor grote stookinstaliaties (BREF LCP) en "horizonlale" BREF-documenten 

zoals voor industriele koelsystemen (BREF CV). 

De BREF LCP is in december 2004 door het Intemational Exchange Forum (IEF) vastgesteld 

en in mei 2005 gepubliceerd. Hierbij moet worden opgemerkt dat er geen consensus was 

lussen EIPPCB, de lidstaten en de industrie over diverse onderwerpen, wat heeft geleid tot 

vele verdeelde opvattingen of split views in de BREF LCP. 

De belangrijkste delen in de BREF's zijn de hoofdstukken/paragrafen die betrekking hebben 

op de Beste Beschikbare Technieken (BBT, BAT). Hierin worden de van toepassing zijnde 

beste beschikbare technieken en de bijbehorende BAT-bereiken gespecificeerd. 

2.4 Beste Beschikbare Technieken, BAT 

Bij de vaststelling van de beste beschikbare techniek is het cruciaal dat het gaal om technie

ken die op een zodanige schaal zijn ontwikkeld dat de technieken, de Kosten en baten en 

plaatseliJke omstandigheden in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar 

in de betrokken sector kunnen worden toegepast, zoals onderstaande definitie uit Sib. 2005, 

432. Wijziging Wet Milieubeheer en Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren in verband met 

EG-richtlijn preventie en bestrijding verontreiniging, aangeeft. 
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Beste Beschlkbare Technieken (BBT, BAn: 

"V~~r het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffen

de technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrich

ting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beper

ken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in 

de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene 

die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij 

wordl onder technieken mede begrepen hel ontwerp van de inrichling, de wijze waarop zij 

wordt gebouwd en onderhouden, a/smede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop 

de inrichting builen gebruik wordt gesteld. " 

De overwegingen, waarmee rekening moel worden gehouden bij de bepaling van de beste 

beschikbare technieken, rekening houdend met de eventuele Kosten en baten van een actie 

en met het voorzorgs- en preventiebeginsel, zijn: 

1 de toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken 

2 de toepassing van minder gevaarlijke sloffen 

3 de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de 

in het proces uilgestoten en gebruikte stoffen en van afval 

4 vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemelhoden die met succes op industriele 

schaal zijn beproefd 

5 de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis 

6 de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies 

7 de data van ingebruikneming van de nleuwe of bestaande installaties 

8 de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek 

9 het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie

efficientie 

10 de noodzaak het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorko

men of tot een minimum te beperken 

11 de noodzaak ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te be per

ken 

12 de door de Commissie krachtens artikel 16, lid 2. of door internationale organisaties be

kendgemaakte informatie. 

Op basis van bovengenoemde criteria worden de beste beschikbare technieken en de bijbe

horende emissies en verbruikscijfers vastgesteld. Deze cijfers dienen Ie worden beschouwd 

als het niveau dat bereikt kan worden bij toepassing van BAT. De mel BAT geassocieerde 
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emissie- en verbruikscijfers zijn geen limietwaarden en mogen niet als zodanig worden ge

bruikt: 

"However, they are neither emission nor consumption limit values and 
should not be understood as such' 

De met BAT geassocleerde emissle- en verbruikscijfers zijn gebaseerd op het daggemiddel

de onder normale ofwel gebruikelijke omstandigheden (onder andere belastingsprofiel van 

de centrale) . Omdat de economische en technische factoren onder andere afhankelijk zijn 

van lokale omstandigheden , is het niet mogelijk om de met BAT geassocieerde em issie- en 

verbruikscijfers in een getal samen te vatlen. Daarom worden in de BREF-LCP BAT

bereiken (BAT-ranges) genoemd. 

De beste beschikbare technieken dienen als referentie op basis waarvan de huidige presta

ties van een installatie kunnen worden beoordeeld. 

Verdeelde opvattingen (split views) 

Over de BAT en de BAT-bereiken is geen volledige consensus bereikt in het proces van in

formatie-uitwisseling voor de grote stookinstallaties ten behoeve van de BREF-LCP. Dit heeft 

geresulteerd in een groot aantal verdeelde opvattingen, 'split views', waar EIPPCB, lidstaten 

en industrie het over BBT niet met elkaar eens konden worden. Eurelectric, als vertegen

woordiger van de Europese elektriciteitssector, heeft de BREF LCP afgekeurd , omdat BAT 

en met name de BAT-bereiken niet overeenstemmen met de ervaringen van de elektriciteits

sector. Verder is Eurelectric van mening dat de BAT-bereiken veelal gebaseerd zijn op "best 

ever" installaties en niet op technieken, die technisch en economisch haalbaar kunnen wor

den toegepast. Op dit moment is onduidelijk hoe deze split views in de nationale wet- en re

gelgeving worden geTmplementeerd . 

3 CENTRALE GELDERLAND 

Centrale Gelderland bestaat uit een poederkool gestookte elektriciteitsproductie-eenheid en 

twee hulpketels. De koleneenheid (G13) is in 1981 in bedrijf genomen en heeft een netto 

elektrisch vermogen van 602 MWe. In de kolenketel wordt verse stoom (180 bar, 540 'C) en 

warme herverhitterstoom (40 bar, 540 'C) geproduceerd. De energie van deze stoom wordt 

in de stoomturbinegenerator omgezet in elektriciteit. De stoom uit de stoomturbine wordt in 
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een door rivierwater gekoelde condensor, gecondenseerd . Het condensaat wordt na voor

warming in condensaatvoorwarmers, ontgasser en voedingwatervoorwarmers naar de ketel 

gepompt voor de productie van stoom. 

De hoofdbrandstof is steenkool. Kolen worden per binnenschip aangevoerd en opgeslagen 

op 2 kolenvelden elk met een capaciteit voor 10 vollastdagen (50 000 ton) De eenheid kan 

tevens bedreven worden op huisbrandolie, wat voomamelijk gebruikt wordt voor het opstar

ten. Op het centrale terrein staat een installatie om hout tot poeder te vermalen. Hiermee kan 

tot 4,5% (therrnisch) van de steenkool vervangen worden door poederhoul. Naast steenkool, 

huisbrandolie en poederhout kunnen andere biomassabrandstoffen zoals tarwegries worden 

gestookt. 

Behalve elektriciteit levert de centrale ook warmte in de vorm van stoom aan bedrijven in de 

directe omgeving . Stoom kan afgetapt worden van de koude inlaatzijde van het herverhitler

systeem (aftap 6) of kan geleverd worden door de beide hulpketels indien de productie

eenheid niet in bedrijf is. De beide hulpketels (G34 en GSSK) kunnen op aardgas of huis

brandolie worden gestookt en hebben een thermisch vermogen van 90 MWth (G34) en 50 

MWth (GSSK). De snelstartketel (GSSK) wordt bij in bedrijf zijn van G13 warm gehouden 

met stoom van G13. 

In 1985 en 1988 is de productie-eenheid voorzien van rookgasontzwavelingsinstallaties, elk 

geschikt voor 50% van de rookgassenstroom . In 1994 is een DeNOx-instaliatie gebouwd om 

de NOx-emissie met 80% te reduceren. 

Electrabel verwacht centrale Gelderland de komende jaren als basislasteenheid circa 7500 

vollasturen per jaar in te zetten . In 2005 is een grote revisie uitgevoerd. Door deze revisie is 

de levensduur van de eenheid verlengd tot 2017. 

4 GELDERLAND 13 EN BREF LCP 

Voor de poederkool gestookte eenheid van centrale Gelderland gelden de Beste Beschikba

re Technieken voor de verbranding van vaste brandstoffen , zoals die in sectie 4.5 van de 

BREF LCP zijn beschreven met betrekking tot: 

- lossen, opslag en transport van vaste brandstoffen en additieven 

- behandeling van vaste brandstoffen 
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- thermisch rendement 

emissie van stof 

emissie van zware metalen 

- emissie van SO, 

- emissie van NOx 

- emissie van CO 

- emissie van HF en HCI 

- emissie van ammonia 

- emissies naar water 

- verwerking van verbrandingsresiduen 

- milieuzorgsysteem. 
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In de volgende paragrafen worden bovenstaande toetsingspun!en beschreven. De emissies 

in dit hoofdstuk zijn betrokken op droge rookgassen met 6% 0,. 

4.1 Lossen, opslag en transport van vaste brandstoffen en additieven 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor wat betreft het lossen, de opslag en het transport van vaste brandstoffen en additieven 

zijn de volgende technieken BAT: 

- om stofemissie van korle termijn opslag van steenkool te verminderen: 

het gebruik van laad- en losequipment met minimale storthoogte 

het gebruik van sproeiwatersystemen (in gebieden waar geen vorst optreedt) 

het plaatsen van transportbanden in veilige, open gebieden, bovengronds om be

schadiging door voerluigen of ander equipment te voorkomen 

het toepassen van inrichtingen om transportbanden te reinigen 

het toepassen van gesloten transportbanden met goed ontworpen, robuuste afzuig

en filterinstallatie op overstortpunten om stofemissie te voorkomen 

rationalisering van de transporlsystemen om ontstaan en verspreiding van stof te mi

nimaliseren 

het gebruik van een goed ontwerp en constructie en adequaat onderhoud 

- om waterverontreiniging te verminderen: 

opslag op vloeistofdichte ondergrond met drainage, opvangbak en waterbehandeling 

(bezinken) 

verzamelen en laten bezinken van regenwater van de kolenopslag voor lozing 

iij"GIsl 
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om brand te voorkomen: 

automatisch brand- of broeidetectie om de kolenopslag te bewaken en om locaties 

met verhoogd risico te identificeren 

- om stofemissie van kalk of kalksteen te verminderen: 

overdekte transportbanden, pneumatische transportsystemen en silo's met een goed 

ontworpen, robuuste afzuig- en filterinstallatie ter plaatse van losplaatsen en over

stortpunten om stofemissie te voorkomen 

- om gezondheids- en veiligheidsrisico's van zuivere vloeibare ammoniak te verminderen: 

drukvaten met een inhoud > 100 m3 uit te voeren als dubbelwandig ondergronds vat; 

kleinere opslagvaten met een inhoud < 100 m3 dienen te worden gegloeid 

vanuit veiligheidsoverwegingen is het gebruik van een ammoniawateroplossing min

der riskant dan zuivere vloeibare ammoniak. 

SituatJe centrale Gelderland 

He! lossen van binnenvaartschepen gebeurt met grijperkranen, waarbij de grijper zich bij het 

legen in of tussen de windscherrnen van de losbunker bevindt vlak boven het kolenniveau , 

Via transportbanden wordt de kolen met een opwerper op een van de beide kolenvelden ge

stort. De arm van de opwerper is draaibaar om de storthoogte van de kolen te minimaliseren. 

De overstortpunten van de transportbanden zijn zodanig ontworpen dat de storthoogte mini

maal is. 

Mede in verband met vorstgevaar wordt de kolenberg niet met water gesproeid. Om stof

overlast te beperken wordt de kolenberg met een celluloseoplossing besproeid en daarmee 

afgedekt. 

De kolenopslag bevindt zich niet op een vloeistofdichte ondergrond. Aangezien de kolen 

slechts 10 - 20 dagen op het kolenpark liggen, zal er in deze korle periode geen significante 

uitloging naar de bodem plaatsvinden en zal het aanbrengen van een vloeistofdichte onder

laag geen significante verbetering van het milieu geven. 

He! regenwater wordt niet gescheiden opgevangen maar infiltreerl via het zandbed onder de 

kolenberg in de bodem. Er stroomt geen hemelwa!er van het kolenpark in de haven of de 

rivier. Conform de hinderwetvergunning van 1986 wordt op drie plaatsen (plus een referen

tiemeting voar bepaling achtergrondniveau) de trend van de concentratie van arseen, cadmi

um, kwik en sulfaten in het grondwater bepaald (zie bijlage A voor de locaties). Een eventue

Ie uitloging van de kolenberg word! via deze monitoring gedetecteerd . 
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De kolenopslag is niet voorzien van een automatische brand- of broeidetectie. Opgemerkt 

dient te worden dat de kolen maximaal10 - 20 dagen blijven liggen. Indien de kolen op om

gevingstemperatuur wordt aangevoerd, zal in deze korte periode geen broei ontstaan. Aan

bevolen wordt om temperatuurmetingen uit te voeren indien de kolen op hog ere temperatuur 

worden aangevoerd of indien de opslag langer is dan een maand. De transportbanden wor

den met temperatuurmetingen, die zich boven de band bevinden. bewaakt op gloeinesten. 

Op het kolenpar1< zijn de transportbanden niet overdekt om het storten van kolen uit de vul

trechters of van de afgravers mogelijk te maken. Deze open transportbanden zijn voorzien 

van windschermen om verstuiving te beperken. 

De kolentransportbanden bevinden zich langs de kade en de wegen op veilige, open gebie

den, bovengronds. 

De transportbanden zijn voorzien van bandschrapers op de keerpunten om de transportban

den te reinigen van kolenresten. 

De gesloten transportsystemen zijn doelmatig ontworpen en voorkomen de verspreiding van 

stof. Het onderhoud aan het kolentransportsysteem is een onderdeel van het onderhouds

plan van de gehele centrale. 

De transportbanden van kolenpark naar ketel zijn overdekt en bevinden zich in de kolen

bandbrug. Het overstortpunt van de transportbanden in de bunkers is voorzien van een af

zuig- en filterinstailatie . De overige overstortpunten in de kolenbandbrug nie!. Deze bevinden 

zich geheel binnen de omhulling van de kolenbandbrug. De huidige emissies ter plaatse van 

overstortpunten worden niet gemeten, maar worden als gering beschouwd, zeker indien de 

buitendeuren ter plaatse van de overstortpunten gesloten blijven. Het instaileren van een af

zuiging met filterinstallatie zal niet kosteneffectief zijn, uitgaande van de in de NeR genoem

de indicatieve referentiewaarde voor stof van 2,3 EUR/kg. 

Kalksteen wordt per schip aangevoerd en pneumatisch gelosl. Op de kalksteensilo bevindt 

zich een afzuiginstailatie met filter (stofemissie < 10 mg/mc'). In een put onder de silo wordt 

de kalksteen met water gemengd en verder verpompt naar de ROJ. 

Gebluste kalk wordt per tankauto aangevoerd en pneumatisch gelosl. Op de kalksilo bevindt 

zich een afzuiginstailatie met filter, waardoor de stofemissie beperkt blijft tot < 10 mg/mc
3

• In 

een put onder de silo wordt de kalk met water aangemaakt en verder verpompt naar de af

valwaterbehandeling van de ROJ. 
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Ten behoeve van de DeNOx-instaiiatie wordt een 2S% ammoniawateroplossing gebruik!. In 

2005 is een veiligheidsrapport opgesteld, waaruit blijkt dat de opslag (600 m3
) en het trans

port van ammonia voldoet aan aile eisen. 

Conclusle 

Centrale Gelderland is voor wat betreft lossen, opslag en transport van vaste brandstoffen en 

additieven BAT-proof, met uitzondering van: 

- het ontbreken van een vloeistofdichte verharding onder het kolenpark: gezien de korte 

opslag van de kolen is het aanbrengen van een vloeistofdichte onderlaag niet kostenef

fectief 

- het ontbreken van voorzieningen om regenwater op te vangen en te reinigen voor lozing 

- het ontbreken van brand- en broeidetectie van het kolenpark: aanbevolen wordt om tem-

peratuurmetingen lJit Ie voeren indien de kolen op hogere temperatuur dan de omgeving 

worden aangevoerd of indien de opslag langer is dan een maand 

- het ontbreken van afzuiging en filtering van de afgezogen luch! ter plaa!se van overstort

punten: de overstortpunten bevinden zich geheel binnen de kolenbandbrug, waardoor 

een dergelijke instailatie niet kosteneffectief zal zijn; wei dienen de buitendeuren in de ko

lenbandbrug gesloten te blijven. 

4.2 Verbranding 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor vaste brandstoffen is poederverbranding of wervelbedverbranding BAT. Voor nieuwe 

centrales en retrofitprojecten is het gebruik van brandersystemen BAT die een hoge efficien

cy van de ketel waarborgen en primaire maatregelen tegen het ontstaan van NOx bevatten. 

Het gebruik van computergestuurde regelsystemen die een hoog rendement koppelen aan 

lage emissies maakt ook deel uit van BAT. 

Situatie centrale Gelderland 

CG is een poederkool gestookte eenheid, met branders die de vorming van stikstofoxiden 

tegengaan. 

In 200S is de besturingslogica van CG vervangen. Hiermee vlndt de besturing van de centra

le vee I preciezer plaats, zodat onder andere een betere verbranding en lag ere uitstoot wordt 

gerealiseerd. Indien niet wordt voldaan aan de gestelde eisen en de procesautomatisering 

onvoldoende kan bijsturen. moet de procesoperator nog wei handmatig ingrijpen. 
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Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. Het besturingssys

teem is in 2005 vervangen. Op dit punt is CG BAT-proof. 

4.3 Thermisch rendement 

Beste Beschikbare Technlek 

Warmtekrachtkoppeling wordt beschouwd als de meest belangrijke BAT optie am 

CO2-uitstoot te verminderen. Door het gezamenlijk opwekken van zowel elektriciteit als 

warmte wordt de energie van de brandstoffen efficienter gebruikt als bij gescheiden opwek

king. De haalbaarheid van warmtekrachtkoppeling staat of valt bij een voldoende warmte

vraag in de directe omgeving van de centrale. 

De volgende maatregelen dienen overwogen te worden am het rendement te verhagen: 

- verminderen verliezen door onvolledige verbranding en onverbrandgehalte in verbran-

dingsresiduen 

- de hoogst mogelijke stoomparameters 

- de hoogst mogelijke drukval over de turbine door lage koelwatertemperaturen 

- verminderen warmteverliezen in rookgassen (schoorsteenverliezen) 

- verminderen warmteverliezen door bodemas 

- verminderen warmteverliezen door de geleiding en straling (isolatie) 

- verminderen interne verliezen (reinigen vuurhaard, verminderen eigen elektriciteitsver-

bruik) 

- voorwarmen voedingwater 

- verbeteren schoepgeometrie turbine. 

Voor bestaande kolengestookte elektriciteitscentrales is een rendement van 36 - 40% (30 -

40%) een indicatie voor het toepassen van BAT. 

Opgemerkt dient te worden dat de genoemde rendementen gelden op het ontwerppunt van 

de centrale en dat actuele rendementen over de gehele bedrijfsperiode lager kunnen zijn, 

bijvoorbeeld als gevolg van deellast of schommelingen in de brandstof. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderiand levert stoom aan naar de omringende industrie. Hiermee levert CG on

geveer 25 MWth stoom aan bedrijven die hierv66r hun eigen warmtevoorziening bedreven. 

iijit'Gu 
-18- 50562114-KPS/PIR 06-3500 

vertrouwelijk 

In 2005 is het de besturingslogica van centrale Gelderland vervangen, waardoor de centrale 

beschikt over een geavanceerd computergestuurd regelsysteem, dat zorgt voor een goede 

werking van de installatie (onder andere voliedige verbranding) en een reductie van de emis

sies. Deze BAT-techniek is dus ge"lmplementeerd. 

Tabel 4.1 geeft het jaargemiddelde van het rendement van centrale Gelderland over de peri

ode 2001 - 2003, zoals dat kan worden afgeleid uit de desbetreffende milieujaarverslagen. 

Het gemiddelde rendement over deze periode bedroeg 37,3%. 

Tabel4.1 Jaargemiddelde rendement centrale Gelderland (2001 - 2003) 

2001 2002 2003 

Kolenverbruik T J/a 20085 30114 31885 

Biomassaverbruik T J/a 539 118 452 

Olieverbruik T J/a 12 11 104 

Brandstofverbruik T J 20636 30243 32441 

E-productie GWh/a 2130 3126 3390 

Warmteproductie T J/a 649 646 620 

E-rendement % 37,2% 37,2% 37,6% 

W-rendement % 3,1% 2,1% 1,9% 

Conclusie 

Centrale Gelderland is voor wat thermisch rendement betreft BAT-proof: Technieken die als 

BAT worden genoemd worden al toegepast, of zijn niet mogelijk bij een bestaande installatie. 

Het elektrische rendement van centrale Gelderland valt binnen het bereik van de met BAT 

geassocieerde waarden. 

4.4 Emissie van stof 

Beste Beschlkbare Technlek 

Voor het bereiken van de laagste stofemissie is het gebruik van een elektrostatisch filter 

(ESP) of een doeken/zakkenfilter BAT. Het verminderen van stofuitstoot heeft oak een posi

tief effect op de uitstoot van zware metalen. Het is oak een onderdeel van BAT am de stofe

missie continu te meten. De met het gebruik van BAT geassocieerde stofuitstoot is voor be

staande installaties met ontzwavelingsinstaliatie 5 - 20 (10 - 50) mgim3 (daggemiddelde, 

standaardcondities, 6% O2). 
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De waarden tussen haakjes geven de verdeelde opvattingen weer van de industrie en enke

Ie lidstaten. Zij zijn van mening dat hoewel een installalie de stand der techniek is, andere 

factoren ervoor kunnen zorgen dat de uitstoot niet verder teruggedrongen kan worden. Deze 

factoren zijn (onder andere) he! zwavel- en asgehalte van de brandstof, de geleidbaarheid 

van de as en de hoeveelheid onverbrande koolstof. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland is voorzien van een ESP met vier velden en een natte rookgasontzwa

velingsinstallatie (ROI). 

Bij CG werd tot medio 2005 de stofemissie aileen direct na de ESP continu gemeten en werd 

aangenomen dat in de ROI 75% van de vliegas werd afgevangen. Dit was conform het voor

schrift BEES. In 2005 zijn extra stofmeters geplaats! na de wasvaten, zodat het effect van de 

rookgasontzwavelingsinstallatie meegenomen wordt in de meting. Hierdoor wordt nu de 

daadwerkelijke emissie van stof (vliegas en gips) gemeten. 

De stofconcentratie achter de ESP bedraagt 10 - 80 mg/m3
• In 2004 zijn diverse stofmeet

campagnes uitgevoerd. Na de rookgasontzwavelingsinstallatie zijn stofgehaltes gemeten van 

19,6, 11,6 en 32 mg/mo
3 (Provincie Gelderland april, september, oktober 2004). De stof na 

de ROI bestond voor een groot gedeelte uit gips en zouten uit het wasval. Tijdens de revisie 

van 2005 zijn de druppelvangers vervangen door een verbeterd type en is het grootste was

vat voorzien van een extra laag druppelvangers. 

Tevens is tijdens deze revisie de ESP voorzien van een verbeterde automatische spannings

regeling. Deze regeling zorgt ervoor dat de spanning op de elektrodes zo hoog mogelijk is, 

zonder dat er vonkoverslag optreedt. Hierdoor verbetert de vliegasvangst, terwljl het ener

giegebruik afneemt. 

Tauw heeft in oktober 2005 metingen ultgevoerd. Na de ROI zijn stofconcentraties van 

< 5 mg/mo
3 gemeten. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd word! als BAT. De stofconcentratie 

wordt zowel na het E-filter als na de ROI continu gemeten en de concentraties « 5 mg/mo
3

) 

zijn lager dan het BAT-bereik (5 - 20 mg/mo
3

). Centrale Gelderland is voor wat betreft stofe

missie BAT-proof. 
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45 Emissie van 502 

Beste Beschikbare Techniek 

V~~r kolenstook is het gebruik van kolen met een lager zwavelgehalte in combinatie met 

rookgasontzwaveling BAT. De ontzwaveling kan uitgevoerd worden als nalte wasser of als 

sproeidroger. Nalte wassers halen een rendement van 85 - 98%, sproeidrogers tussen 80 

en 92%. Echter, het is niet noodzakelijk deze rendementen te halen als de S02-uitstoot daar 

niet om vraagt. Ontzwaveling gaat namelijk altijd gepaard met verbruik van elektriciteit en 

grondstoffen, en het doel is om het milieu als geheel. met in acht neming van aile effecten, te 

beschermen. De emissie die geassocieerd wordt met het gebruik van BAT bedraagt 20 - 200 

(400/600) mg/m3
. Het is ook een onderdeel van BAT om de S02"emissie continu te meten. 

De waarden tussen haakjes geven de verdeelde opvaltingen weer van de industrie en enke

Ie lidstaten. De hogere waarde van 400 werd in de discussie over BAT aangedragen door 

vertegenwoordigers van de industrie en een van de lidstaten. omdat dit beter overeenkomt 

met de voorgestelde rendementen. Een andere lidstaat wilde hier 600 mg/m3 zien. 

Situatie centrale Gelderland 

CG is, als eerste van de kolencentrales in Nederland, voorzien van ontzwaveling op basis 

van nalte gaswassing met kalksteen waarbij gips als restproduct ontstaat. Deze installatie is 

in twee etappes tot stand is gekomen en bestaat dan ook uit twee wasvaten. Een van deze 

wasvaten is voorzien van een roterende regeneratieve gasvoorwarmer (GAVO) die de rook

gassen weer opwarmt voordat ze de schoorsteen in gaan. Volgens de vergunningsvoor

schriften moeten deze wasvaten een ontzwavelingsrendement halen van 85% en 90%; de 

laatstgenoemde waarde geldt v~~r het wasvat met de GAVO, aangezien door onvermijdelij

ke lekkage van ongereinigde gassen door de GAVO het uiteindelijke rendement lager uit

komI. 

Bij CG 13 wordt de S02-emissie direct na het wasvat gemeten (2 plaatsen). Hiermee wordt 

de werkingsgraad van het wasvat bewaakt (procesbewaking) en tot de ingebruikname van 

de nieuwe meting en in 2005 ook de emissie. Daarnaast word! ook v66r het wasvat gemeten. 

Deze waarde is relevant voor het proces, en als de ontzwaveling niet in bedrijf staat (bij ca

lamiteiten). De daggerniddelde uitstoot is sterk afhankelijk van het zwavelgehalte van de ko

len en het inzetprofiel. De jaargemiddelde emissie na de ROI (inclusief een aangenomen 

lekverlies over de GAVO van 2,4%) bedroeg in 2004 147 mg/mo
3

. De S02-emissie kan ver

minderd worden door kolen met een lager zwavelgehalte te stoken; het vangstrendement 

van de ESP zal dan echter afnemen, waardoor de stofuitstoot nadelig wordt bei'nvloed. 
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In de revisie van 2005 zijn de kalksteensuspensie-sproeiers van wasvat 10 vervangen. De 

nieuwe sproeiers vormen kleinere druppeltjes, met dus een groter specifiek oppervlak, zodat 

meer S02 afgevangen word!. Verder zijn delen van de GAVO vervangen, de dichtingen ver

beterd, zodat de lekkage hierover sterk afneemt en is de installatie voor de reiniging GAVO 

verbeterd. 

Daarnaast is begin 2005 een nieuwe emissiemeting in gebruik genomen die zich vlak voor 

de schoorsteen bevind!' Hierdoor wordt het lekverlies over de GAVO direct meegemeten, 

terwijl dit in de oude situatie als vaste waarde (verkregen uit metingen) werd meegenomen. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. De emissie wordt con

tinu gemeten en de concentraties vallen binnen de bandbreedte die genoemd word!. Voor 

wat betreft S02-emissie past CG de Beste Beschikbare technieken toe. De S02-emissie valt 

in het BAT-bereik (20 - 200 (400/600) mg/mo
3

). 

4 .6 Emissie van NOx 

Beste Beschikbare Techniek 

Een combinatie van primaire en secundaire maatregelen is BAT. Primaire maatregelen rich

ten zich op het voork6men van het ontstaan van NO,; secundaire maatregelen verwijderen 

NO, uit de rookgassen nadat die eenmaal ontstaan is. Prima ire maatregelen hebben als na

deel dat ze incomplete verbranding kunnen veroorzaken. Hierdoor neemt de koolmonoxide

emissie toe, en blijft er meer onverbrande koolstof achIer in de vliegas. Hierdoor kan de afzel 

(hergebruik) van vliegas in gevaar komen, en neemt het energetisch rendemen! van de in

stallatie af. De NOx-emissie die geassocieerd wordt met het gebruik van BAT is 90 (100) -

200 (650) mgim3
• Het is ook een onderdeel van BAT om de NO,-emissie continu !e meten. 

De hogere onderwaarde (best haalbare emissie) werd door een van de lidstaten voorgesteld. 

Een andere lidstaat wilde de bovengrens op 650 mg/m3 hebben. De redenering hierachter is 

dat door een systeem van emissiehandel de totale emissie effectiever verminderd kan wor

den en dat voor bestaande installaties dus een ruimer emissiebeleid gevoerd kan worden. 

Situatie centrale Gelderland 

CG is in 1989 voorzien van HTNR (high temperature NOx reduction) branders. Hierdoor 

word! een NO,-reductie van 40% bereikt. In 1994 werd een DeN Ox (SCR) installatie aan de 

rookgasreiniging toegevoegd. Het rendement van de SCR is 80%. De totale NOx-reductie is 
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met beide maatregelen dus 88%. De daggemiddelde uitstoot bedroeg in 2004 gemiddeld 146 

mg/mo
3 met variaties ± 50 mg/m3

. 

De SCR van CG bledt ruimte aan vier lagen katalysatormateriaal, waarvan er drie gevuld 

zijn. De ruimte voor de vierde laag wordt gevuld, als door veroudering en deactivering van 

het gei"nstalleerde katalysatormateriaal de vliegaskwaliteit (ammoniaconcentratie) of het 

DeNOx-rendement niet meer gehaald word!. Dan kan, zoals in 2003 ook gebeurd is, door 

tijdens een vrij korte stop een laag nieuw materiaal bij te plaatsen. Tijdens normale omstan

digheden is de vlerde laag niet nodig om de NO,-concentratie te verlagen, terwijl de extra 

katalysatorlaag wei voor extra weerstand zorgt en dus voor een hoger elektriciteitsverbruik 

van de rookgasventilatoren. 

De NOx-concentratie in de rookgassen wordt op zes plaatsen gemeten. V66r en na beide 

DeNOx-katalysatoren wordt de NO,-concentratie gemeten om het proces te sturen en de 

emissie te meten. In 2005 zijn na de wasvaten extra NOx-emissiemeters gei"nstalleerd. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de technieken toe die genoemd worden als BAT. De emissie wordt 

continu gemeten en de concentraties vallen binnen de bandbreedte die genoemd word!. Op 

dit punt is CG conform BAT. 

4.7 Emissie van CO 

Beste Beschikbare Techniek 

BAT voor CO-emissie is een volledige verbranding, hetgeen samenhangt met een goed ke

telontwerp, een goed meet- en regelsysteem en goed onderhoud. Primaire NO,-maatregelen 

hebben een nadelig effect op de CO-uitstoo!. De BREF stelt dat NO,-vermindering een hoge

re prioriteit heeft dan CO. Een goed geoptimaliseerd systeem voor NOx-vermindering is in 

staat de CO-emissie beperkt te houden (30 - 50 mg/m3
) . 

Situatie centrale Gelderland 

De CO-uitstoot van CG vertoont ten gevolge van de primaire NOx-maatregelen karakteristie

ke pieken, Low-NO, branders zijn erg gevoelig voor een ongelijkmatige poederkool- of lucht

verdeling en zullen dus bij een kleine afwijking al meer CO produceren. De daggemiddelde 

uitstoot van CG ligt rond 100 - 800 mg/m3
. De specifieke si!uatie bij CG maakl dal het moei

lijk is deze verdeling blijvend Ie optimaliseren. Een regelsysteem om per brander de brand

stofllucht verhouding Ie kunnen regelen is op CG niet aanwezig en inslailalie daarvan vergt 

een ombouw van zowel de poederkooileidingen van molens naar de ketel en hel verb ran-
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dingsluchtsysteem. In het ketelhuis ontbreekt de ruimte voor een dergelijke ingrijpende om

bouw. 

De NeR geeft geen indicatieve referentiewaarden voor de beperking van CO-emissie, wei 

voor NOx (4,6 EURlkg). Omdat echter de BREF LCP reductie van NOx-emissie belangrijker 

vindt dan reductie van CO-em issie, zal de referentiewaarde voor CO lager liggen dan voor 

NOx. Verwacht mag worden dat een ombouw van de ketel om de CO-emissie te reduceren 

niet kosteneffectief is. 

In 2005 is het uit 1981 daterende meet- en regelsysteem vervangen. Tevens is de beheer

sing van de brandstoflluchtverhouding verbeterd door het plaatsen van servo's op de tertiaire 

luchtkleppen. Verder is de poederkoolverdeling over de branders geoptimaliseerd en zijn de 

kolenmolens voorzien van betere classifiers, waardoor de maalfijnheid van de kolen verbe

tert. Ook lopen er beproevingen met meetapparatuur om uiteindelijk de poederkoolverdeling 

naar de branders te optimaliseren. Door deze maatregelen zal de CO-uitstoot en het aandeel 

onverbrand in de vliegas afnemen. Dat laatste heef! een positieve invloed op het rendement 

van de eenheid en het hergebruik van de reststoffen. 

De daggemiddelde CO uitstoot na de revisie varieert tot nu toe tussen de 100 an 400 

mg/Nm3. Optimalisatie van diverse regelingen moet desalniettemin nog plaatsvinden. 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de technieken toe die genoamd worden als BAT. De CO-emissie 

valt echter buiten de in de BREF genoemde waarden die met NOx-optimalisatie kan worden 

bereikt. Technische beperkingen specifiek voor CG maken een verdere vermindering van de 

CO-emissie een niet kosteneffectieve maatregal. Centrale Gelderland is voor wat betreft de 

CO-emissie BAT-proof. Wei dienen de in 2005 ingebouwde regelingen nag verder te worden 

geoptimaliseerd. 

4.8 Waterstoffluoride (HF) en zoutzuur (Hel) 

Beste Beschlkbare Techniek 

BAT voor S02-verwijdering is een scrubber; deze geeft ook een goed verwijderingsrende

ment voor HCI en HF (98 - 99%). Het daarmee geassocieerde emissieniveau is 1 - 10 mg/m3 

voor HCI en 1 - 5 mg/m3 voor HF. Vanwege lekkage via de GAVO moet deze van een mo

dern type zijn. 
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Situatie centrale Gelderland 

CG heef! een GAVO \loor de helf! van de rookgasstroom. De emissies voor HCI en HF zijn 

voor de kant met de GAVO inderdaad hoger dan \loor de kant zonder. De uitstoot van HCI is 

gemiddeld 3,5 mg/m0
3 en de uitstoot van HF is gemiddeld 2 mg/m0

3
• 

De hogere uitstoot van HF door een GAVO is het gevolg van absorptie en resorptie van HF 

op de vervuiling op de warmtewisselaarplaten van de GAVO. In 2005 hebben de kritische 

delen van de GAVO groot onderhoud ondergaan. De GAVO-platen zijn na de revisie beter 

schoon te houden, mede door een verbeterd reinigingssysteem (GAVO-blazers). 

Begin 2005 is ook eel) continue meetinstallatie voor HCI an HF in gebruik genomen. Deze 

meet de emissie van zoutzuur en HF na elk wasvat. Door Tauw zijn in augustus 2005 (R001-

4409212RSA-pws-V01-NL van 2 september 2005) en oktober 2005 (conceptrapportage 

R002-4420771 RST-xxx-xxx-xx) metingen verricht, waarvan de resultaten in tabel 4.2 zijn 

weergegeven. Hieruit blijkt dat de emissie van HCI en HF binnen het met BBT geassocieerde 

bereik vall. 

Tabel4.2 Meetresultaten Tauw-metingen 

Meting eenheid HCI I HF 

augustus 2005 mg/mo' < 1 I 1,1 

oktober 2005 mg/mo• .~1 ..L 2.4_ 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. De emissie wordt 

vanaf begin 2005 zelfs continu gemeten en de concentraties vallen binnen het BAT-bereik. 

Op dit punt is CG conform BAT. 

4.9 Ammoniak (NH3) 

Beste Beschikbare Techniek 

De emissieconcentratie ammoniak die samengaat met het gebruik van BAT-technieken is 

minder dan 5 mg/m3
. Aangezien BAT voor NOx-verwijdering (oncler andere) SCR is, is de 

ammoniakuitstoot bij een verbrandingsinstallatie die gebonden is aan BAT hoger dan zonder 

SCR. 
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In de BREF word! aangenomen dat dil emissieniveau gewaarborgd is vanwege het herge

bruik van de vliegas. Door afnemers van vliegas worden eisen gesteld aan de maxima Ie 

concentratie ammonia vanwege onder andere geuroverlast bij het gebruik. Door deze eis is 

ook de uitstoot beperkt. 

Situatie centrale Gelderland 

CG beschik! sinds 1994 over een SCR-instaliatie. De ammoniakconcentratie van de vliegas 

wordt dagelijks gemeten. Op het moment dat blijkt dat de ammoniakconcentratie ontoelaat

baar toeneeml, kan een extra katalysatorlaag worden aangebracht. De NH3-emissie is geme

ten tijdens de garantiemetingen in november 1997 en bedroeg 0,21 mg/mo
3, bij 6,8 mg/kg in 

de vliegas. De maximale NH3-concentratie in de vliegas bedraagt 50 mg/kg (piekwaarde 100 

mg/kg). Uitgaande van een lineair verband tussen de NH3-concentratie in de vliegas en de 

rookgassen, zal de NH3-emissie maximaal 1,5 (piekwaarde 3 mg/mo
3

) bedragen. Hierbij is 

nog geen rekening gehouden met een de absorptie van NH3 in de ROI. 

Conclusle 

Centrale Gelderland past de techniek toe die genoemd wordt als BAT. De NH3-slip van de 

DeNOx wordt dagelijks bewaakt aan de hand van de hoeveelheid ammoniak in de vliegas 

(conform BREF) en valt in het BAT-bereik. Op dit punt is CG conform BAT. 

4.10 Emissies naar water 

Beste Beschlkbare Technlek 

Voor kolengestookte centrales worden de volgende maatregelen als BAT beschouwd om de 

lozing van water te verminderen, de emissies naar water Ie reduceren en de watervervuiling 

te voorkomen: 

- afvalwater van nalte rookgasontzwavelingsinstaliatie 

waterbehandeling door f1occulatie, sedimentatie, filtering ionenuitwisseling en neutra

lisa tie 

vermindering van ammonia door strippen, precipitatie of biodegradatie 

gesloten kringloop bedrijf 

mengen van afvalwater met de as 

- in gesloten kringloop (met filtratie of sedimenlatie) bedrijven van slakkenwater 

- neutraliseren en sedimenteren van afvalwater van de demiwaterinstallatie en con-

densaatreiniging 

- neutraliseren en gesloten kringloopbedrijf of toepassen van droge reinigingstechnieken 

voor afvalwater van het wassen van ketels en luchtvoorwarmers 
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- sedimentatie, chemische afvalwaterbehandeling en intern hergebruik van hemelwater 

- het verzamelen en behandelen van hemelwater afkomstig van opslagruimtes dat brand-

stof kan uitwassen voor lozing 

- het toepassen van olieafscheiders. 

Tabel4.3 Emissieniveau's uit de waterbehandeling van rookgasontzwavelingsinstallatie be

horende bij Beste Beschikbare Technieken (mg/l, 24-uurs mengmonster) 

E\AT-bereik 
Vaste stof 5 -30 
CZV < 150 
N-totaal < 50 
Sulfaat 1000 - 2000 
Sulfiet 0,5 - 20 
Sulfide < 0.2 
Fluoride 1 - 30 
Cadmium < 0.05 
Chroom < 0.5 
Koper < 0,5 
Kwik 0,01 - 0,02 
Nikkel < 0,5 
Lood < 0.1 
Zink < 1 

Situatie centrale Gelderland 

Het regenerant van de demiwaterinstaliatie wordt na neutralisatie geloosd op de Waal. 

Onder de ketel bevindt zich een met water gevulde ontslakker. De bodemas wordt met een 

kettingschraper uit deze ontslakker verwijderd. Het water in de ontslakker wordt niet in een 

gesloten kringloopbedrijf gekoeld . Het water uit de ontslakker wordt via bezinkbekkens ge

loosd. 

Via de bezinkbekkens wordt tevens de afvoer van de goten van het asgebouw, het 

E-filtergebouwen het ketelhuis (rond slakbad en kolenmolens) en het water uit de neutralisa

tieput van het LUVO waswater geloosd. De overloop van de bezinkbekkens wordt geloosd 

op het koelwaterkanaal (Waal). 

Hemelwater dat bij de vliegas-, kalksteen- of gips-havensilo's terecht komI, wordt via kleine 

bezinkputten ter plaatse in de haven geloosd. Hemelwater van het kolenpark infiltreert in de 
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bodem en komi nie! in de haven of de rivier !erecht. Hemelwater dat elders op het terrein !e

recht komt, wordt via het rioolgemaal geloosd op het koelwaterkanaal. 

Eventueel water in de trafoputten word! na visuele controle op de afwezigheid van olie via 

het rioolgemaal op het koelwaterkanaal geloosd. 

Het hulpkoelwater wordt via het bedrijfsriool op het koelwa!erkanaal geloosd. De oliede!ec!ie 

in di! systeem is niet meer werkzaam. Aanbevolen word! om deze oliedetec!ie Ie repareren 

en weer in bedrijf te nemen. 

In de rookgasontzwavelingsinslalla!ie worden de rookgassen gewassen me! een oplossing 

van kalksteen. Di! waswater wordt continu ververst en er bestaat dus een continue 

spuistroom afvalwater dat behandeld moet worden in de afvalwaterbehandelinginstallatie. 

Hierin wordt het afvalwater behandeld met kalkmelk (alkalisa!ie), ijzer(lIl)chloride (co

precipita!ie) en TMT-15 (organisch sulfide; "kwikvanger") . Hierbij vormen de zware metalen 

samen met de andere vaste stoffen in het afvalwater een neerslag da! met behulp van een 

polyelectroliet (vlokmiddel) uit het water verwijderd kan worden door middel van bezinken. 

De emissies van he! water uit de afvalwaterbehandelingsinstallatie zijn in tabel 4.4 vergele

ken met de BAT-bereiken. Hieruit blijkt da! de emissies van CG lager zijn dan de BAT

bereiken. 

Tabel4.4 Water uit afvalwaterbehandelingsinstallatie situatie centrale Gelderland en BAT 

(mgll) 

BAT associated emission level Emissie CG (of Wvo vergunning) 

Vaste stof 5-30 < 30 

ClY < 150 < 100 

N-totaal < 50 < 30 

Sulfaat 1000 - 2000 < 2000 

Sulfiet 0,5 -20 < 10 

Sulfide < 0,2 . 
Fluoride 1-30 < 30 

Cadmium < 0,05 < 0,002 

Chroom < 0,5 < 0,01 

Koper < 0,5 < 0,01 

Kwik 0,01 - 0,02 < 0.001 

Nikkel < 0,5 < 0,02 

Lood < 0,1 < 0,015 
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BAT associated emission level Emissie CG (of Wvo vergunning) 

Zink < 1 < 0,05 

T hallium < 0.01 

MoeiliJk vast te stellen. De verwachting is dat de emissie laag is. omdat er geen bron van 

sulfide is (als kwikvanger wordt TMT-15 gebruikt in plaats van natriumsulfide dat norma Ii

ter de grootste bron van sulfide in het effluent is). 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de !echniek toe die genoemd word! als BAT, met uitzondering van 

he! slakkenbadwa!er en olieafscheiding in he! hulpkoelwatersys!eem. He! slakkenbadsys

teem wordt niet in kringloop bedreven. Aanbevolen word! om dit systeem om te bouwen naar 

kringloopbedrUf. De olieafscheiders in het hulpkoelwatersysteem dienen !e worden gerepa

reerd en weer in bedrijf !e worden genomen. 

De emissies naar water worden dagelijks gemeten. De concentraties vallen nuim binnen de 

BAT-waarden die genoemd worden en behoren tot he! best haalbare. V~~r wa! betreft de 

emissies naarwater is centrale Gelderland BAT-proof. 

4.11 Reststoffen 

Beste Beschikbare Techniek 

(Her)gebruik van reststoffen is BAT en heeft prioriteit. Volgens de BREF kan slib van de af

valwaterbehandelingsinstallatie vermengd worden met de geproduceerde gips tot de toege

stane limietwaarde en kan ook teruggevoerd worden naar de ketel als de eenheid beschikt 

over een SCR en een rookgasontzwaveling. 

Situatie centrale Gelderland 

Aile vliegas. bode mas en gips die geproduceerd wordt. wordt vermarkt door de Vliegasunie 

en volledig hergebnuikt. De vliegas die in de ESP wordt afgevangen wordt hergebruikt in ce

ment- en betontoepassingen. asfaltvulstoffen en dergelijke. De bodemas wordt verwerkt tot 

bouwblokken of kan in infrastructurele werken worden !oegepast. De bode mas is sinds 2004 

gecertificeerd me! KOMO-keur volgens BRL-9302, voor !oepassing op of in de bodem. De 

gips wordt in de nabijheid van de cen!rale verwerk! tot gipsvezelplaten. ABI-slib word! sinds 

2001 nie! meer !erugges!ookt maar gestort. Het fe it da! het afvalwater nie! meer nagereinigd 



-29- 50562114-KPSfPIR 06-3500 

vertrouwelijk 

wordt nadat de slib bezonken is, beteken! dat de ABI-slib van CG vrijwel geen zware metalen 

uitloogt. 

Conclusie 

Aile vliegas, bodemas en gips van Centrale Gelder1and worden hergebruikt, wat gelijk staat 

aan BAT. ABI slib wordt niet vermengd met het gips of teruggestookt in de ketel maar ge

stort. Dit zorgt voor een lagere fluoride- en kwikemissie dan de optie die genoemd wordt als 

BAT (terugstoken in de ketel). Op dit punt is CG conform BAT. 

4.12 Milieuzorgsysteem 

Beste Beschlkbare Technlek 

Het hebben van een milieuzorgsysteem wordt als BAT beschouwd. Dit systeem moet aan 

een aantal eisen voldoen maar hoeft niet gecertificeerd te zijn. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland beschikt sinds 1998 over een bedrijfsinternmilieuzorgsysteem, dat ge

certificeerd is op basis van ISO 14001. 

Conclusie 

Voor wat betref! het milieuzorgsysteem is centrale Gelderland BAT-proof. 

5 HULPKETELS EN BREF LCP 

Voor huisbrandolie of aardgas gestookte hulpketels gelden de Beste Beschikbare Technie

ken voor de verbranding van vloeibare respectievelijk gasvormige brandstoffen, zoals die in 

6.5 en 7.5 van de BREF LCP zijn beschreven: 

- lossen, opslag en transport 

- thermisch rendement 

- emissie van stof (en zware metalen) 

- emissie van S02 

- emissie van NOx 

- emissie van CO 

- emissie van ammonia (aileen voor vloeibare brandstoffen) 

,ti,,§u ) 
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- emissies naar water 

- verwerking van verbrandingsresiduen (aileen voor vloeibare brandstoffen). 

In de volgende paragrafen worden bovenstaande toetsingspunten beschreven. De em issie

waarden zijn betrokken op droge rookgassen met 3% O2. 

5.1 Brandstoffen 

Voor wat betreft de toevoer .en behandeling van vloeibare brandstoffen zijn de volgends 

technieken BAT om waterverontreiniging te voorkomen: 

- het toepassen van opvangreservoirs met een capaciteit van ten minste 50 - 75% van de 

maximum opslagcapaciteit van aile tanks of ten minste de grootste tank. Lekkages die

nen in deze opvangreservoirs te worden opgevangen. De inhoud van de tanks dient te 

worden weergegeven met bijbehorende alarmen. Overvullen dient te worden voorkomen 

door goed geplande leveringen en automatische bewakingssystemen 

- leidingen dienen zich bovengronds in veilige open gebieden te bevinden, teneinde lekka

ges snel vast te stellen en de kans op schade door voertuigen te verminderen. Onder

grondse leidingen dienen dubbelwandig te worden uitgevoerd 

- het verzamelen en behandelen van regenwater dat mogelijk verontreinigd is door morsen 

van brandstof. 

Voor wat betref! de toevoer en behandeling van gasvormige brandstoffen zijn de volgende 

technieken BAT: 

- om de vluchtige emissies te verminderen: 

het gebruik van gaslekdetectie en bijbehorende alarmen 

- voor een efficiE!nt gebruik van de natuurlijke brandstoffen 

gebruik van een gasexpansieturbine om de energie van aardgas onder hoge druk te 

benutten 

voorwarmen van aardgas door "restwarmte" van ketel of gasturbine. 

Situatie centrale Gelderland 

Vloeibare brandstoffen 

De huisbrandolietank (inhoud 5.000 mO) bevindt zich (als een tank in een tank) in een van de 

grote olietanks. De oliepompen s!aan binnenin de oude tank, waardoor lekkage naar de bo

dem en he! grondwater word! voorkomen. De olieleidingen van de huisbrandolietank naar de 

ketels bevinden zich bovengronds op een veilige locatie. 
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Hel vullen van de huisbrandolielank geschiedl vanuil tankerschepen volgens een instruclie 

mel referentie 036.01 KPfWvdHISH. 

Gasvormige brandstoffen 

Het aardgassysteem is ontworpen volgens de Gasunie-eisen en is voorzien van de benodig

de detectie en alarmen voor aardgaslekkage. 

Aardgas wordt aangevoerd op 40 bar en in twee stappen gereduceerd tot de gewenste druk 

voor de stoomketels (1 ,87 bar). Reouctie van de aardgasdruk in een gasexpansieturbine is 

niet mogelijk. 

Voorwarming van aardgas is gezien het geringe gasverbruik niet zinvol. 

Conclusie 

De brandstofvoorziening van de ketels is BAT-proof. 

5.2 Thermisch rendement 

Beste Beschikbare Technlek 

De BREF LCP geeft voor bestaande installaties diverse "retrofit and repowering" technieken 

die kunnen worden toegepast om het rendement te verhogen : 

- warmtekrachtkoppeling 

- verbranding 

- onverbrand gehalte in as 

- luchtovermaat 

- stoomcondilies 

- rookgastemperaturen 

- condensordruk 

- vastdruk of glijdrukbedrijf 

- condensaat of voedingwatervoorwarming. 

De BREF LCP geeft aileen BAT-waarden voor het elektrisch rendement van stoomkelelin

stallaties, maar geen waarden voor de brandstofbenulling of het thermische rendement. 

Situatie centrale Gelderland 

De hulpketels hebben als doel om de warmtelevering te waarborgen zodra Gelderland 13 

niet in bedrijf is. Het aantal equivalente vollasturen van deze ketels is gering. Ombouwmaat-
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regelen om de Beste Beschikbare Technieken toe te passen zijn dan ook niet kosteneffec

tief. Verder is betrouwbaarheid belangrijker dan laag energiegebruik. 

Conclusle 

De hulpketels van centrale Gelderland zijn voor wat betreft rendement BAT -proof. 

5.3 Emissie van stof (en zware metalen) 

Beste Beschikbare Techniek 

Vloeibare brandstoffen 

Voor oliegestookte elektriciteitscentrales zijn elektrostatische filters of doekenfilters BAT. Het 

bijbehorende BAT-bereik is 5 - 30 (10 - 50) mg/mo
3

• De waarde tussen haakjes geeft de split 

view weer. Volgens een EU lid staat dient het BAT-bereik Ie voldoen aan de emissieiimiet

waarden. 

Gasvormige brandstoffen 

Voor aardgasgestookte elektriciteitscentrales is de emissie van stof erg laag. Zonder aanvul

lende maatregelen bedragen de emissies veel minder dan 5 mglmo'. 

Situatie centrale Gelderland 

De emissie van stof wordt bij de hulpketels (net zoals bij overige hulpketels in Nederland) 

niet gemeten. Verwacht mag worden dal de rookgassen vee I minder dan 5 mglmo3 slof zul

len bevallen, wal minder is dan het BAT-bereik voor zowel vloeibare als gasvormige brand

sloffen. Filters om de rookgassen te reinigen zijn dan ook niet nodig. 

Conclusie 

De hulpketels zijn voor wat betreft stofemissie BAT-proof. 

5.4 Emissie van S02 

Beste Beschikbare Techniek 

Voor oliegestookte elektriciteitscentrales zijn laagzwavelige olie, stoken van aardgas en olie, 

of rookgasontzwaveling BAT. Het bijbehorende BAT-bereik is 100 - 350 (200 - 850) mg/mo
3

• 

De waarde tussen haakjes geeft de split view van de industrie en een lidstaat weer. 

Voor aardgasgestookte elektriciteitscentrales is de em issie van S02 erg laag. Zonder aanvul

lende maatregelen bedraagt de emissie veel minder dan 10 mglmo 
3 (droog, 15% O2). 
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Situatie centrale Gelderland 

De huisbrandolie die bij centrale Gelderland wordt verstookt bevat nauwelijks zwavel (ge

middeld over 2004 0,17%). Dit resulteert in een emissie bij oliestoken van 300 mglmo' (3% 

O2). De emissie van S02 wordt bij centrale Gelderland (net zoals bij overige aardgasgestook

te centrales in Nederland) niet gemeten. De rookgassen zullen bij aardgasstoken veel min

der dan 10 mglmo' (droog, 15% O2) S02 bevatten. 

Conclusle 

De hulpketels zijn voorwat betreft S02-emissie BAT-proof. 

5.5 Emissie van NOx 

Beste Beschikbare Technlek 

Vloeibare brandstoffen 

Het toepassen van een combinatie van primaire maatregelen (getrapte verbranding, low 

NOx-branders, et cetera) is BAT bij gebruik van lichte stookolie met een bijbehorend BAT

bereik van <300 mglmo'. 

Gasvormige brandstoffen 

Voor aardgasgestookte ketelinstallaties wordt de toepassing van 10w-NOx branders of SNCR 

(Selectieve Non Catalytische Reductie) of SCR (Selectieve Catalytische Reductie) als Beste 

Beschikbare Techniek voor de reductie van de NOx-emissie genoemd, met een bijbehorend 

emissiebereik van 50 - 100 mglmo' (droog, 3% O2). Opgemerkt dient te worden dat de Tech

nical Working Group die het IPPC-bureau hierover heeft geadviseerd dit bereik niet unaniem 

ondersteunde; de vertegenwoordigers van de industrie (waaronder Eurelectric) zijn van me

ning dat dit bereik 50 - 120 mglmo' dient te zijn. Deze "split view" is in de BREF LCP gerap

porteerd. 

Situatie centrale Gelderland 

Hulpketel HK34 is uitgevoerd met NOx-anne branders met rookgasrecirculatie, de snelstart

ketel (SSK) is uitgevoerd met gewone branders. Tabel 5.1 geeft de NOx-emissle van beide 

ketels. De jaarvracht is het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar. 

,tjft'Gu 1 
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Tabel5.1 Jaargemiddelde NOx-emissie hulpketels centrale Gelderland (mglmo', 3% O2) 

NOx-emissie olie gas jaarvracht 

(kg/a) 

G34 95 111 4600 

GSSK 210 200 1767 

De NOx-emissie bij oliestoken valt in het BAT-bereik. 

De NOx-emissie bij aardgasstoken valt voor zowel G34 als GSSK boven het BAT-bereik. 

Maatregelen om de jaarvracht van G34 met 10% te verminderen zijn kosteneffectief indien 

deze jaarlijks niet meer Kosten dan maximaal EUR 2.100,-- (uitgaande van een indicatieve 

referentiewaarde van 4,6 EURlkg). Voor het halveren van de jaarvracht van GSSK mogen de 

jaarlijkse Kosten maximaal EUR 4.000,-- bedragen. Voor deze maximale jaarlijkse Kosten 

kunnen de Beste Beschikbare Technieken niet worden ingebouwd. Dit wordt veroorzaakt 

doordat de hulpketels slechts weinig uren per jaar in bedrijf zijn (G34 ongeveer 800 uren per 

jaar en GSSK maximaal 500 uren per jaar). 

Conclusie 

Centrale Gelderland past de Beste Beschikbare Technieken niet toe. De emissie valt bij olie

stoken binnen het BAT-bereik, terwijl bij aardgasstoken de emissie hoger is dan het 

BAT-bereik. Echter, het terugbrengen van de NO.-emissie tot in het BAT-bereik is gezien het 

beperkt aantal vollasturen van de hulpketels niet kosteneffectief. De hulpketels zijn voor wat 

betreft NOx-emissie BAT-proof. 

5.6 Emissie van CO 

Beste Beschikbare Techniek 

BAT voor CO-emissie is een volledige verbranding, hetgeen samenhangt met een goed ke

telontwerp, een goed meet- en regelsysteem en goed onderhoud. Primaire NOx-maatregelen 

hebben een nadelig effect op de CO-uitstoot. De BREF stelt dat NOx-vermindering een hoge

re prioriteit heeft dan CO. Een goed geoptimaliseerd systeem voor NOx-vermindering is in 

staat de CO-emissie beperkt te houden (30 - 50 mglmo' voor vloeibare brandstoffen en < 

100 mglmo' voor gasvormige brandstoffen). 
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Situatle centrale Gelderland 

CO wordt niet gemeten. Aangezien de hulpketels beschikken over een moderne verbran

dingsregeling en slechts weinig draaiuren per jaar in bedrijf zijn , zal de emissie van CO bin

nen het BAT-bereik vallen of zullen emissiebeperkende maatregelen niet kosteneffectief zijn. 

Conclusie 

De hulpketels van Centrale Gelderland zijn voorwat betreft de CO-emissie BAT-proof. 

6 CENTRALE GELDERLAND EN KOELWATER BREF 

6.1 Locatie en proceseisen 

Beste Beschlkbare Technlek 

Het koelwatersysteem bij CG betreft een direct once-through systeem. Typische waarden 

voor het specifieke watergebruik bij een once-through systeem in Europese elektriciteitscen

trales zijn 72 m3/h tot 122 m3/h (bij een tiT van 7 -12K) per afgevoerde MWth • In Nederland 

geldt een tiT van 7K. resulterend in een specifiek watergebruik bij CG van 127 mJ/h/MWth • 

zoals in tabel 5.1 vermeld. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland ligt ingesloten door de rivier de Waal aan de noordoostzijde en het 

Maas-Waal-kanaal aan de noodwestzijde. Oppervlaktewater wordt uit de Waal onttrokken en 

gebruikt als koelwater om de afgewerkte stoom in de condensor te condenseren. Het opper

vlaktewater wordt. afhankelijk van de achtergrondtemperatuur van de Waal. maximaal 7 tot 

15 K opgewarmd. Het koelwater wordt met een debiet van maximaal 26 m3/s onttrokken uit 

de haven gelegen aan het Maas-Waal-kanaal. Het verwarmde koelwater wordt geloosd in de 

waal stroomopwaarts van de havenmonding. 

Tabel6.1 Specifiek water gebruik 

BREF Gelderland eenheld 13 

Warmte maximaal 794 MWth 

Koelwaterflow 93.600 m' /h 

specifiek watergebruik 72 -122 (bij tiT 7- 127 m' /h/MWth 

12K) 
----

I 
I 

KEMA:I( 
-36- 50562114-KPS/PIR 06-3500 

vertrouwelijk 

Conclusie 

Gebruik van een once-through systeem op locatie CG te Nijmegen is in het kader van de 

BREF industriele koeling, met inachtneming van de specifieke locale situatie een gebruikelij

ke ontwerpkeuze . 

6.2 Direct energiegebruik 

Beste Beschikbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele sys!eemefficientie word! in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

een koeiwatersysteem zo schoon mogelijk !e bedrijven . Afzetting van aangroei veroorzaakt 

een hogere weerstand voor het koeiwater en resulteert in een hager energiegebruik voor 

koeling. Het directe energiegebruik (kWe/MWth) ten behoeve van koeling wordt bij once

through koeling voornamelijk bepaald door het opgenomen vermogen van de hoofdkoelwa

terpompen. wat afhankelijk is van de hoeveelheid koelwater. de opvoerhoogte. de pompcon

figuratie en de regeling ervan. Hierbij dient het elektriciteitsverbruik van de hulpapparatuur te 

worden opgeteld. 

Situatie centrale Gelderland 

Het directe energiegebruik bij CG betreft het twee koelwaterpompen met regelbare aandrij

ving met een maximaal vermogen van 2.700 kWe. Bij het elektriciteitsverbruik van de hoofd

koelwaterpompen dient het verbruik van hulpapparatuur te worden opgeteld . Voor CG betreft 

dit: 

- het taproggesysteem ter optimale reiniging van de hoofd- en hulpcondensor (deze zijn 

continu in bedrijf) 

- de bandzeven aan de inlaat (deze zijn continu in bedrijf) 

- het ijzer (2) sulfaat doseersysteem ter bescherming van de hoofd- en hulpcondensor. de-

ze dosering wordt elke dag gedurende 30 minuten uitgevoerd. met uitzondering van het 

weekend. 

Omdat het verbruik van de diverse componenten niet wordt gemeten. is in overleg met Elec

trabel he! gei"nstalleerde vermogen van de beide hoofdkoelwaterpompen als verbruik geno

men. Oit is een conservatieve benadering, waardoor het directe energiegebruik met 6.8 

kW.,lMWth hoog is. 
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Tabel6.2 Elektriciteitsverbruik koelwatersysteem 

Systeem Toepassing Elektriciteitsverbruik (kWe) 

Centrale Gelderland 

koelwaterpomp twee pompen in bedrijf 5.400 

BREF Centrale Gelderland 

thermisch vermogen - maximaal794 MWth 

direct energiegebruik - 6,8 kW.!MWth 

Conclusie 

De bedrijfsvoering van CG is gericht op het zo efficient mogelijk bedrijven van het koelwater

systeem met inachtneming van de specifieke locale situatie. Afzetting van macrofouling 

wordt in het hoofd- en hulpkoeiwatersysteem van CG, afgezien van de zomermaanden van 

2003, volgens opgaaf niet meer waargenomen. De toegepaste reinigingsmethodieken zijn 

gericht op de bestrijding van microfouling en corrosie en resulteren in een schoon koelwater

systeem met een optimaal direct en indirect energieverbruik. CG is wat dit betreft BAT-proof. 

6.3 Waterverbruik en vermindering warmtelozing 

Beste Beschikbare Techniek 

BAT ter verhoging van algehele energie-efficientie is het voorkomen of minimaliseren van 

recirculatie van warm uitlaatwater naar inlaat. Maatregelen ter vermindering van warmtelo

zing dienen voomamelijk te worden gezocht in de mogelijkheden tot hergebruik van warm 

koelwater voordat lozing plaatsvindt. 

Situatie centrale Gelderland 

Het jaarlijkse verbruik aan koelwater (2004) bij CG is 503 miljoen m3• De warmtelozing bij CG 

bedraagt maximaal 794 MWth• Deze warmte wordt geloosd met een koelwaterdebiet van 

maximaal 26 m3/s, dat in de condensor maximaal 7 tot 15 K wordt opgewarmd. Aile warmte 

zal uiteindelijk via het afgevoerde koelwater in de lucht verdwijnen. In de Waal is het gemid

delde debiet 1.600 m3/s met een maximum van 6.300 m3/s en is de Waal bij gemiddelde af

voer, ter hoogte van CG, 250 meter breed tussen de koppen van de kribben. Modelcalcula

ties aan de koelwaterpluim in 2004 (NRG, 2004) laten zien dat het warme water niet snel 

mengt met de hoofdstroom van de rivier en de ondiepe zones tussen de kribben aan de Iin

kerzijde van de uitlaat opwarmt. Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn dat de koelwaterpluim 
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in sommige specifieke situaties een deel van het Maas-Waal-kanaal en de haven enkele 

graden opwarmt. 

De rivier de Waal is als verbindingsroute van de zalmachtige tussen zee en de boven

strooms gelegen paaigebieden (traject Waal / Nieuwe Waterweg) van groot belang. Deze 

route is namelijk het enige traject dat geen mechanische barriere heeft. Stroomopwaartse 

migratie van voiwassen salmoniden wordt niet bernvloed door temperatuur, mits een koelwa

terpluim zich, verticaal of horizontaal zodanig verspreidt, dat er voldoende ruimte voor de vis 

overblijft om een te hoge watertemperatuur te kunnen ontwijken. Bovendien neemt de koel

waterpluim uiteindelijk in oppervlak toe door menging met rivierwater en koelt door menging 

met rivierwater en door warmteafgifte aan de lucht. Voor CG geldt dat voordat de koelwa

terpluim het midden van de Waal bereikt, de opwarming in de pluim nog slechts gering is 

door menging en afkoeling. Een belangrijk deel van de rivier blijft hierdoor vrij van relatief 

hoge temperaturen, waardoor er voldoende vluchtwegen zijn voor de vis. 

Ten aanzien van hergebruik van warm koelwater zijn in de directe omgeving van CG volgens 

opgaaf geen potentiele afnemers. 

In de huidige CIW-nota geldt voor koelwaterlozing van zoetwatercentrales gesitueerd aan 

rivieren als uitgangspunt dat de totale omvang van de warmtelozing gerelateerd dient te zijn 

aan de verspreiding in de omvang van het ontvangende water. Voor rivieren is als grens

waarde gesteld: de temperatuurverhoging boven een natuurlijke temperatuur gemiddeld over 

het dwarsprofiel van de rivier mag niet meer bedragen dan 3 K bij lage afvoer. Daamaast 

dient te worden gestreefd naar een zo gering mogelijke koelwateronttrekking in paai- en op

groeigebieden voor juveniele vis of trekrouten en een goed visafvoersysteem. Hoewel bo

venstaande buiten het bestek van de IPPC-scan valt, is dit volledigheidshalve toch hier op

genomen. 

Conclusie 

De bedrijfsvoering van CG is gericht op het zo efficient mogelijk bedrijven van het koelwater

systeem met inachtneming van de specifieke locale situatie. De voor deze locatie mogelijke 

maatregelen voor venmindering waterverbruik en vermindering warmtelozing worden niet 

rendabel bevonden vanwege het gebrek aan potentiele afnemers in de directe omgeving van 

de centrale. CG is wat dit betreft BAT-proof. 
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6.4 Visinzuiging 

Beste Beschikbare Techniek 

Er zijn geen specifieke BAT's omschreven voor het tegengaan van visinzuig ing . V~~r aile 

doorslroomsystemen geldt dat het inlaatsysteem juist ontworpen dient Ie zijn en te zijn voor

zien van adequate inlaatbescherming met mogelijkheid om de opgevangen vis terug te voe

ren naar het oppervlaktewater. Als BAT-benadering wordt aangegeven dat er studies naar 

het biotoop, alsook migratie en broedmogelijkheden voor vis moeten worden uitgevoerd. Of 

en op welke wijze inzuiging van vis moet worden tegengegaan is locatiespecifiek en zal door 

middel van onderzoek bepaald moeten worden. Technische mogelijkheden die de BREF

koelwater aangeeft ter vermindering van vissterfte is om de constructie van de inlaatkanalen 

te optimaliseren met betrekking tot watersnelheden (0,1 - 0,3 m/s), het continu bedrijven van 

de bandzeven en het vergroten van de maaswijdte (> 5 mm) en de installatie van visafweer

systemen. 

Situatie centrale Gelderland 

Het koelwaterdebiet van CG bedraagt in vol bedrijf 26 m3/s . Het koelwater wordt met een 

snelheid van 0,57 m/s aangezogen via twee naast elkaar gelegen inlaatpoorten (hoogte 4,5 

m en breedte 4,4 m). Ter voorkoming van visinzuiging passeert het koelwater van CG een 

grofrooster met een spleetwijdte van 25 mm (spijldikte 8 mm) en een bandzeef met een 

maaswijdte van 2 x 2 mm. De bandzeven met een maaswijdte van 2 mm zijn in het alge

meen niet toereikend om sterfte van vislarven te verminderen. De bandzeven worden conlinu 

bedreven wat volgens de BREF-koelwater een technische mogelijkheid is ter vermindering 

van vissterfte. De vis die op de bandzeven wordt afgevangen, wordt echter niel teruggevoerd 

maar verdwijnt uiteindelijk als afval in een container. 

Doordat de inname van koelwater bij CG onttrokken wordl uit de haven, is te verwachten dat 

de visdichtheid aanzienlijk hoger zal zijn dan langs de oever van de Waal. In havens en zij

gaten van de rivieren zit over het algemeen meer jonge vis dan in de hoofdstroom van een 

rivier. Door de Universiteit Nijmegen in samenwerking met KEMA is in de periode 1980/81 

een keer per jaar en in de jaren 1982f87 en 1990f91 drie keer per jaar de met het koelwaler 

meegezogen vis onderzocht (KEMA, 1982 tot 1992). Hieruit bleek dat de meeste vis in de 

zomer wordt ingezogen en dat vrijwel al deze vissen in dat voo~aar zijn geboren. De over

grote meerderheid van de vis, dit geldt voor zowel de voorjaars- , zomer- en najaarsmonster

name, bestaat uit blankvoorn, brasem en blei. Snoekbaars kwam vaak met een hoog aan

deel in de zomermonsters voor. 
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Conelusie 
Voor het tegengaan van visschade worden in de BREF-koelwater geen specifieke 

BAT-technieken genoemd, mogelijke maatregelen zijn locatie specifiek . Bij CG zijn echler de 

loegepaste technieken ter vermindering van vissterfte, zoals aanpassing innamensnelheid 

koelwaler, maaswijdte bandzeven en een visretoursysteem (weergegeven in de BREF

koelwater), niet adeqLlaat of niet geheel uitgevoerd. Echter, of de mate (en welke mate) van 

inzuiging invloed heeft op de vispopulaties in de Waal is een belangrijk aspect en zal con

form BREF moeten worden onderzocht. 

6.5 Emissies chemische bestanddelen 

Beste Beschikbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele systeemefficientie wordl in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

lekkage van chemische beslanddelen naar het koelwater len gevolge van corrosie en slijtage 

Ie voorkomen. Ter vermindering van corrosiegevoeligheid wordt gesproken over de toepas

sing van hoogwaardige materialen voor condensors van elektricileitscenlrales. 

Situatle centrale Gelderland 

Voor de behandeling van het koelwatersysteem van CG worden geen biociden toegepast, 

wat resulteert dat er geen waterbehandelingschemicalien aan het koelwatersysteem worden 

loegevoegd. Een vergunning voor het doseren van chloorbleekloog is echter wei aanwezig . 

Ter voorkoming van corrosie aan de hoofd- en hulpcondensor (koperfnikkel) en ter verminde

ring van koperemissie naar het aquatische milieu , wordt dagelijks 30 minuten, met uitzonde

ring van het weekend , 1.3 ppm Fe2+gedoseerd (resulteert in een jaarvracht van 15.818 kg). 

Dosering van ijzer (2) sulfaat is een bewezen techniek ter voorkoming van corrosie en kope

rafgifie aan kopergelegeerde condensors. Toepassing van corrosiebestendige materialen als 

koperfnikkel in condensors van cenlrales is BAT. De effectiviteit van de ijzerdosering wordl 

gecontroleerd door monstername (controle koperafgifte), door controle van de doseerinstal

lalie en am de twee jaar een inspeclie van de condensor tijdens een revisie . 

Conclusle 

De materialen en hel onderhoud van CG zijn gericht op het behouden van een optimale effi

cientie van de installatie ter voorkoming van lekkage en voldoet hiermee aan de IPPC

richtlijnen voor industriele koeling. 
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6.6 Koelwaterbehandeling 

Beste Beschikbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele systeemefficientie word! in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

een optimale waterbehandeling toe te passen ter voorkoming van microfouling, macrofouling 

en corrosie. Deze effectiviteit dient volgens BREF te worden gemonitored. Ter vermindering 

van de corrosiegevoeligheid wordt gesproken over de toepassing van hoogwaardige mate

rialen voor condensors van elektriciteitscentrales en toepassing van mechanische reinigings

technieken als rubberen sponsballen injectie. 

Situatie centrale Gelderland 

Ter bestrijding van macrofouling en microfouling worden aan het koelwatersysteem van CG 

geen waterbehandelingschemicalien toegevoegd. Uit de uitgevoerde visuele inspecties en 

bedrijfsparameters van het koelwatersysteem blijkt dat de afzetting van macrofouling, met 

uitzondering van de zomer van 2003, minimaal is. Vanwege de vroegere problematiek van 

mosselafzettingen in de koelers van het hulpkoelwatersysteem bezit CG wei een vergunning 

voor het doseren van chloorbleekloog. 

Ter bestrijding van microfouling in de hoofd- en hulpcondensor van CG wordt gebruik ge

maakt van een taproggesysteem. Oit systeem doseert rubberen sponsballen voor de con

densor en behoudt een optimale reinheid van de condensor. Voor condensors van centrales 

is een dergelijke toepassing van mechanische reiniging BAT. De effectiviteit van het rubbe

ren sponsballen doseersysteem wordt bij CG geregistreerd met behulp van een continue k

waarde berekening. 

Conclusie 

De toegepaste waterbehandeling bij CG is gericht op de bestrijding van microfouling en de 

vermindering van corrosie en koperemissie naar het aquatische milieu. Volgens opgaaf is de 

afzetting van macrofouling na de zomer van 2003 zeer minimaal en maakt het uitgevoerde 

onderhoud en de metingen van de effectiviteit van de toegepaste technieken het mogelijk 

adequaat te reageren op mogelijk veranderende omstandigheden . Het toegepaste waterbe

handelingregime is in deze gericht op het behouden van een optimale efficientie van de in

stallatie en voldoet hiermee aan de IPPC-richtlijnen voor industriele koeling. 
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6.7 Emissies naar de lucht 

Beste Beschikbare Techniek 

Met betrekking tot emissies naar de lucht beschrijft de BREF maatregelen ter vermindering 

van uitstoot van waterdruppels uit koeltorens. Deze technieken gelden enkel voor open recir

culatiesystemen met koeltoren. 

Conclusie 

Voor doorstroomsystemen zijn er geen BAT-technieken voorgeschreven ter vermindering 

van emissies naar luch!. 

6.8 Geluidemissie 

Beste Beschikbare Technlek 

Met betrekking tot geluidemissies beschrijft de BREF maatregelen ter vermindering van ge

luidemissies van koeltoreninstallaties. Deze technieken gelden enkel voor open recirculatie

systemen met koeltoren . 

Conclusle 

Voor doorstroomsystemen zijn er geen BAT-technieken voorgeschreven ter vermindering 

van geluidemissies. 

6.9 Lekkages en microbiologisch risico 

Beste Beschlkbare Techniek 

Ter verhoging van de algehele systeemefficientie wordt in de IPPC-richtlijn aangegeven om 

lekkage van chemische bestanddelen naar het koelwater ten gevolge van corrosie en slijlage 

Ie voor1<omen (zie paragraaf 6.5) . Met betrekking tol microbiologisch risico beschrijft de 

BREF maatregelen ter vermindering van de concentratie Legionellabacterien. Deze technie

ken gelden enkel voor open recirculatiesystemen met koeltoren. 

Conclusie 

Voor doorstroomsystemen zijn er geen BAT-technieken voorgeschreven ter vermindering 

van microbiologisch risico. Zoals aangegeven in paragraaf 6.5 voldoet CG aan de IPPC

richtlijnen ter voorkoming van lekkage. 
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7 CENTRALE GELDERLAND EN BREF-OPSLAG 

7.1 BAT-conclusies 

7.1.1 Open opslag van vaste stof 

Het toepassen van overdekte opslag (bijvoorbeeld silo's, bunkers, hoppers, containers) is 

BAT om stofoverlast te vermijden. Echter, voor grote opslag van niet of beperkt stuifgevoeli

ge stoffen is open opslag de enige mogelijkheid. 

Bij open opslag is het BAT om regelmatig of continu inspecties uit te voeren naar mogelijke 

stofemissies en ter controle van de goede werking van preventieve maatregelen. 

Bij lange termijn opslag is het BAT om een van de volgende technieken toe te passen: 

- stofbindende additieven of 

- afdekken of 

- verharden of 

- met gras bedekken van oppervlak. 

Bij korte termijn opslag is BAT om een van de volgende technieken toe te passen: 

- bevochtigen met stof bindende substanties 

- bevochtigen met water 

- afdekken van het oppervlak. 

Additionele maatregelen bij zowellange en korte termijn zijn: 

- het plaatsen van de opslag in langsrichting van prevalerende wind 

- het toepassen van windbrekers om windsnelheid te verminderen 

- de opslag concentreren op een hoop 

- de opslag voorzien van (vlakbij elkaar geplaatste) steunmuren. 

7.1.2 Gesloten opslag van vaste stof 

Gesloten opslag in bijvoorbeeld silo's, bunkers, hoppers, containers is BAT. Waar silo's niet 

kunnen worden toegepast is opslag in een hal een alternatief, bijvoorbeeld om menging mo

gelijk te maken. BAT voor silo's is deugdelijk ontwerp met betrekking tot stabiliteit en in el
kaar klappen. 
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BAT voor opslaghallen is een deugdelijke ventilatie met filtersystemen en het gesloten hou

den van deuren. 

Het is BAT om stofverminderingstechnieken toe Ie passen met een bijbehorend emissieni

veau van 1 - 10 mgfmo 3. 

Voor silo's die organische stoffen bevatten is het BAT om deze explosiebestendig uit te voe

ren, met ontlastkleppen die snel sluiten na explosies om zuurstofinlek te voorkomen. 

7.1.3 Transport van vaste stof 

Het is BAT om het transport van kolen aileen te plannen bij lage windsnelheden. Echter, ge

zien de lokale omstandigheden kan dit niet als algemene regel worden beschouwd door de 

mogelijk hoge kosten. 

Het is BAT om continue transportmiddelen (zoals transportbanden) te gebruiken in plaats 

van discontinue (bijvoorbeeld shovels of vrachtwagens). Voor bestaande instaliaties kan dit 

leiden tot zeer dure maatregelen. 

Bij gebruik van shovels of trucks voor het transport van vaste stoffen is het BAT om stort

hoogtes te minimaliseren, snelheden te beperken, de wegen te voorzien van een verharding 

die gemakkelijk te reinigen is en de voertuigen te reinigen. 

V~~r zover de kwaliteit van het product, de veiligheid of de beschikbaarheid van water niet in 

gevaar wordt gebracht, is het BAT om de vaste stof te bevochtigen. 

Tijdens laden en lossen is het BAT om de vrije storthoogte en de stortsnelheid te beperken . 

Oit kan worden bereikt door: 

- voor het beperken van de valhoogte: 

het plaatsen van schotten in vulopeningen 

maatregelen om uitlaatsnelheid te verlagen 

het toepassen \Ian cascades 

het toepassen \Ian minima Ie storthoeken 

- v~~r het beperken van de valsnelheid het toepassen van in hoogte verstelbare: 

vulleidingen 

vulkokers 

stortkokers. 
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Het is BAT om een beslissingsdiagram te volgen voor het continueren van lossen van vaste 

stof. 

Hel is BAT om transportbanden en overstortpunten te ontwerpen op minima Ie stofoverlast. 

Voor niet of beperkt stofgevoelige vaste stoffen is het BAT om: 

- windschermen toe te passen 

- waterverneveling toe te passen op overstortpunten 

- transportbanden te reinigen. 

Voor stofgevoelige vaste stoffen bij bestaande installaties is het BAT om deze te voorzien 

van een omhulsel. Indien afzuigsystemen worden toegepast is het BAT om deze te voorzien 

van een filterinstallatie. 

Het is BAT om ter vermindering van het energiegebruik: 

- transportbanden goed te ontwerpen 

- de juiste toleranties te gebruiken 

- banden met een lage rolweerstand toe te passen. 

7.2 Opslag en transport van kolen bij centrale Gelderland 

De opslag van kolen voor centrale Gelderland vindt plaats op een open kolenpark nabij de 

haven. Via twee grijperkranen kunnen schepen geleegd worden in een tussenhopper. 

De tussenhoppers en de opentransportbanden op het kolenpark zijn voorzien van wind

schermen. Tijdens het lassen bevindt de grijper zich tussen deze schermen am de valhoogte 

van de kolen te minimaliseren en zodoende stofoverlast te beperken. 

Het lassen van schepen vindt niet plaats bij storm of mist. Centrale Gelderland heeft geen 

geformaliseerde procedure voor het stopzetten of continueren van het lassen van schepen. 

De kraanmachinist bepaalt of het lossen kan plaatsvinden. Zoals hierboven vermeld wordt bij 

storm of mist niet gelos!. 

Het transport van kolen vanaf de loskranen via kolenpark naar de ketel geschiedt continue 

met transportbanden en niet met vrachtwagens. Wei wordt een shovel gebruikt am de laatste 

resten kolen uit een schip te verzamelen, zodat de kolen met een grijper kunnen worden ge-
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lost. Voor het wassen van deze shovel bevindl zich op hel kolenpark een wasplaats mel af

voer naar het gemeentelijk riool. 

Vanuit de tussenhopper worden de kolen via open transportbanden naar het kolenpark ge

lransporteerd. Het kolenpark bestaat uit twee kolenbergen om gelijktijdig opwerpen en afgra

ven van kolen mogelijk te maken. De kolenbergen bevinden zich niet in langsrichting van 

prevalerende wind, maar vanwege de beschikbare ruimte parallel aan de haven. 

Opwerpers verdelen de kolen In lagen over de kolenberg. De opwerpers hebben beweegba

re opwerparmen om de storthoogte (en dus stofoverlast) te minimaliseren. 

Na opbouw van de kolenberg wordt deze besprenkeld met een celluloseoplossing om stof

overlast te beperken. 

Afgravers graven de kolenberg in langsrichting af. Op deze manier is het mogelijk een (ho

mogeen) mengsel van diverse kolensoorten te verstoken. 

De kolenbergen zijn niet voorzien van keermuren. Deze zouden de goede werking van op

werpers en afgravers in de weg staan. 

De transportbanden bevinden zich in een gesloten bandbrug of zijn voorzien van wind

schermen, indien een volledige omhulling niet mogelijk is (bijvoorbeeld op het kolenpark am 

laden en lassen mogelijk te maken). 

Conclusie 
Bij het lassen en de opslag van kolen worden de Beste Beschikbare Technieken toegepast 

met uitzondering van het volgende: 

- am operationele redenen is het kolenpark verdeeld over twee kolenbergen en worden 

geen keermuren toegepast; op dit punt is het kolenpark BAT-proof 

- vanwege ruimtegebrek bevinden de kolenbergen zich niet in langsrichting van de preva

lerende windrichting; op dit punt is het kolenpark BAT-proof 

- centrale Gelderland heeft geen geformaliseerde procedure voor het voortzetten of stop

pen van het lassen van schepen. Aanbevolen wordt om het niet loss en bij storm of mist 

te formaliseren in een procedure. 
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7.3 Opslag en transport van houl 

Houtchips worden in een met dekzeil afgedekte container aangevoerd en van daaruit in een 

min of meer gesloten hopper gelost. Via een gesloten transportsysteem worden de houtchips 

naar een maalinstallatie gevoerd. Het houtpoeder wordt pneumatisch via tussenbunkers naar 

de poederkoolleidingen geblazen. De installatie is voorzien van diverse punten waar stof via 

een fiiterinstallatie wordt afgezogen. De stofemissie op deze punten is 23 februari 2005 ge

meten (R001-4384018HJR-cjk-V02-NL van 14 december 2005) en bedroeg op vijf van de 

zeven emissiepunten 1 mg/mo
3 of minder. De maximale emissie van de overige twee emis

siepunten bleef beperkt tot 7 respectievelijk 9 mg/mo
3

• De stofemissie is dus BAT-proof. 

De tussenbunkers zijn explosieveilig uitgevoerd volgens VOl 3673 en bevatten explosielui

ken die na een explosie open blijven. Zuurstofinlek is geen probleem omdat deze silo's geen 

inerte maar zuurstofhoudende atmosfeer bevatten. 

Conclusie 

De houtinstallatie voldoet aan het gestelde in de BREF-emissies van opslag. 

7.4 Opslag en transport van gips 

Centrale Gelderland bezit een rookgasontzwavelingsinstallatie op basis van het natte kalk

steen-gipsproces. In dit proces wordt de kalksteen en zwaveldioxide omgezet tot gips. Het 

geproduceerde gips is vochtig en wordt in een silo met een capaciteit van 5000 ton opgesla

gen. De gipsopslag heeft geen emissiepunten naar de atmosfeer. 

De vochtige gips wordt met een afgraver op een overdekte transportband gebracht om een 

vrachtwagen of schip te beladen. De laadpunten zijn voorzien van slurven en !lappen, met 

minimale valhoogtes. 

Conclusie 

De opslag en het transport van gips voldoet aan de BREF-emissies van opslag. 

7.5 Opslag en transport van vliegas 

De vliegas uit de elektrostatische vliegasvangers wordt pneumatisch getransporteerd en op

geslagen in silo's. Het transportsysteem is zodanig ontworpen dat normaliter geen vliegas 
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vrijkomt. De silo's zijn voorzien van afzuiginstallaties met filterinstallaties die de stofemissie 

beperken tot < 10 mg/mo
3

• 

Vanuit de silo's kunnl3n vrachtwagens respectievelijk schepen met droge of bevochtigde 

vliegas worden beladen. 

In geval van droge vliegas vindt de belading plaats via een vliegasslurf. Dit is een uittrekbare 

dubbel uitgevoerde balg die op de tank van het schip of de wagen past. Vliegas valt door de 

middenkern, terwijl de verdrongen lucht via de buitenbalg weer retour naar de silo gaat. Van

daar wordt de lucht via de siloafzuiging met filter afgevoerd . De slurf is voorzien van een af

sluitbare klep. Indien de slurf opgehesen wordt, gaat de klep vanzelf dicht. Ook is er een 

volmelding gekoppeld aan de slurf' 

In geval van bevochtigde vliegas wordt de vliegas in een bevochtigingsworm gemengd met 

water. De bevochtigde vliegas wordt met transportbanden naar een stortkoker gevoerd. De 

belading vindt plaats door deze stortkoker tot vlak boven de vrachtwagen respectievelijk het 

schip te laten zakken. 

Conclusie 

De opslag en het transport van vliegas voldoet aan de BREF-emissies van opslag. 

7.6 Opslag en transport van bodemas 

De bodemas verlaat de ketelinstallatie via een zogenaamde "natte" ontslakker met ketting

schraper. Van daar wordt de bodemas via overdekte transportbanden naar de bodemasde

ponie gevoerd. Dit is een open opslag, zonder verdere bodembescherming. Aangezien de 

bodemas gecertificeerd is voor toepassing in de bodem, is een dichte onderlaag niet nodig. 

Vanaf de bodemasdeponie wordt de bodemas met vrachtwagens afgevoerd die met een 

shovel worden beladen. 

Ook in geval van afvoer per schip vindt transport per vrachtwagen plaats. Dit transport vindt 

geheel op Electrabel-terrein plaats. Gezien het discontinue en incidentele karakter van de 

scheepsbelading is dit een aantrekkelijkere optie dan verladen via transportbanden en een 

scheepsbeladingsinrichting in de haven. De vrachtwagens rijden via verharde wegen op 

Electrabel-terrein naar de haven. 
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Er zijn geen voorzieningen om de shovel of de vrachtwagens te reinigen. Stofoverlast treedt 

niet op en de gemorste bodemas is niet gevaarlijk voor de bodem of het grondwater. Immers, 

de bodemas word! hergebruikt als ophooglaag in de wegenbouw. 

Conclusie 

De opslag en het transport van bodemas past met uitzondering van het transport van bo

demas naar de haven de Beste Beschikbare Technieken toe zoals beschreven in de BREF

emissies van opslag. Het transport van bodemas naar de haven gebeurt met vrachtauto's en 

niet via overdekte transportbanden. Verder worden de vrachtwagens niet gereinigd. Echter, 

stofoverlast treedt niet op, zodat het installeren van een overdekt transportbandensysteem 

met losinstallatie in de haven niet kosteneffectief is. 

8 CENTRALE GELDERLAND EN BREF-MONITORING 

Beste Beschikbare Techniek 

In tegenstelling tot de BREF LCP beschrijft de monitoring-BREF geen beste beschikbare 

technieken met hieraan geassocieerde BAT-waarden. Volgens de monitoring-BREF is het 

BAT om de in de vergunning vermelde emissielimietwaarden op de juiste manier te monito

ren. 

De volgende aandachtspunten worden ter overweging aan de vergunningverlener aanbevo

len: 

het waarom: de twee redenen waarom monitoren is inbegrepen in de IPPC-eisen zijn: 

- het toetsen van de vergunningseisen 

- milieurapportage van industriele emissies 

2 door wie: de verantwoordelijkheid voor monitoren is verdeeld tussen de competente auto

rite it en de bedrijvers. Het is van belang dat de verantwoordelijkheid voor monitoren dui

delijk is toegekend aan aile betrokken partijen (auto rite it, bedrijver, derden) 

3 wat en hoe: de te monitoren parameters hangen af van de kans dat een emissielimiet

waarde (ELV) kan worden overschreden en de emst van de gevolgen daarvan 

4 hoe ELV uitdrukken: ELV's of equivalente parameters dienen te worden uitgedrukt in dui

delijke, internationaal gebruikelijke eenheden 

5 wanneer monitoren: de vergunning dient duidelijk aan te geven wanneer, met welke fre

quentiemetingen en over welke tijd gemiddeld parameters dienen te worden gemeten 
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6 hoe omgaan met meetfouten: meetfouten dienen te worden afgescha! en gerapporteerd, 

samen met het resul!aat om een correcte toets uit te voeren 

7 welke eisen aan monitoren: de vergunning dient duidelijkheid te verschaffen over de ei

sen die aan het monitoren van ELV's worden gesteld. 

Directe metingen mogen zowel continu als momentaan worden uitgevoerd. Het voordeel van 

continue metingen Is het groter aantal data. In het algemeen zijn continue metingen echter 

duurder, bij stabiele processen minder zinvol en minder nauwkeurig dan laboratoriummetin

gen. 

Situatie centrale Gelderland 

Centrale Gelderland beschikt over diverse vergunningen in het kader van de Wet milieu be

heer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Op dit moment loopt een procedure om 

te komen tot een nieuwe de gehele inrichting omvaltende vergunning Wet milieubeheer. 

De vergunning eist dat de volgende parameters gemonitored worden: 

- NO. ter plaatse van de schoorsteen 

- O2 ter plaatse van de schoorsteen 

- de te lozen hoeveelheid hulpkoelwater 

- chloorgehalte van het te lozen hulpkoelwater 

- minerale oliegehalte van het te lozen hulpkoelwater 

- hoeveelheid te lozen huishoudelijk afvalwater 

- chemisch zuurstofverbruik van het te lozen huishoudelijk afvalwater 

- Kjeldal-stikstof van het te lozen huishoudelijk afvalwater 

- zwevend stofgehalte van het te lozen huishoudelijk afvalwater 

- zuurgraad van het te lozen regeneratiewater van de demiwaterinstallatie. 

De bovengenoemde parameters worden gemonitored en onder andere in het milieujaarver

slag gerapporteerd. 

Conclusie 

Centrale Gelderland is voor wat betreft de monitoring-BREF IPPC-proof. 
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