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6 EEN VERGELIJKING TUSSEN DE MILIEU-EFFECTEN VAN DE 
VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DE ALTERNATIEVEN 

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de milieu-effecten van de voorgenomen activiteit en de diverse 

alternatieven vergeleken. De effecten worden gemeten met betrekking tot de luchtkwaliteit en 

zure depositie, het gebruik van koelwater en het lozen van afvalwater, bodemverontreiniging, 

geluid, externe veiligheid, landschap en visuele aspecten {"milieuaspecten"). Eerst worden de 

resultaten uit hoofdstuk 5 samengevat in tabel 6.2.1. In paragraaf 6.3 worden alle milieu

aspecten van de voorgenomen activiteit vergeleken met die van de alternatieven. Vervolgens 

wordt de voorgenomen activiteit in paragraaf 6.4 beoordeeld aan de hand van de wetgeving en 

tiet beleid dat van toepassing is. Ten slotte zal in paragraaf 6.5 de vraag aan de orde worden 

gesteld waarom de alternatieven niet gekozen zijn in plaats van de voorgenomen activiteit. 

6.2 Samenvatting van de alternatieven 

De voorgenomen activiteit en de alternatieven zijn: 

nulalternatief 

A de situatie waarin de elektriciteitscentrale niet gebouwd wordt en waarin de elektriciteit 

geproduceerd zou worden door gasgestookte Nederlandse elektriciteitsinstallaties met een 

laag rendement 

voorgenomen activiteit 

B de situatie waarin de elektriciteitscentrale in werking is. De basisvariant is een aardgas

gestookte STEG met een netto elektriciteitsproductie van circa 414 Me 

uitvoeringsatternatieven 

Cl verdere reductie van NO,-emissie door toepassing van selectieve katalytische reductie 

(SCR) in Rijnmond Expansion 

C2 verdere reductie van NO,-emissie door toepassing van selectieve katalytische reductie 

(SCR) in Rijnmond Energie en Rijnmond Expansion 

D verdere reductie van geluidemissie 
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E toepassing van een luchtgekoelde condensor 

F schoorsteenhoogte van 100 m 

G meest milieuvriendelijke alternatief. 

6.3 Vergelijking van alle milieuaspecten 

Tabel 6.2.1 geeft een samenvatting van de belangrijkste milieu-effectten van de voorgeno

men activiteit en de alternatieven'. Hieronder volgt een bespreking van de belangrijkste 

conclusies die kunnen worden getrokken. 

6.3.1 Luchtkwaliteit en depositie 

Voor een vergelijking van de emissies en immissies van geëmitteerde luchtverontreinigende 

stoffen zijn de alternatieven A. B en C in beschouwing genomen. Er wordt verondersteld dat 

alternatief A (het nulalternatief) hetzelfde is als de huidige achtergrondconcentratie. 

Emissies 
Nulalternatief A 

Voor het nulalternatief (alternatief A) is de NO,- en COruitstoot 833 ton (94%) respectievelijk 

527 ton (44%) per jaar hoger dan voor de voorgenomen activiteit (alternatief B). ervan uitgaand 

dat een gasgestookte elektriciteitscentrale met laag rendement de Rijnmond Expansion 

vervangt. 

Met de implementatie van SCR (alternatieven 01 en 02) is de NO,-emissie voor de 

voorgenomen activiteit (01) 50% lager en voor de voorgenomen activiteit en de bestaande 

Rijnmond Energie (02) vergeleken met alternatief B, hoewel de corresponderende uitstoot 

van 002 wel met 0,5% toeneemt in beide gevallen. 

Plaatselijke concentratie 

De N02-achtergrondconcentraties in de omgeving van Pernis zijn lager dan de normen 

toestaan. Het verkeer op de autowegen heeft een grote invloed op de plaatselijke NO2-

concentratie. Op sommige plaatsen op een afstand van 100 meter aan beide zijden van de 

autowegen overschrijdt de concentratie de grenswaarde. De plaatsen boven de grenswaarde 

Vanwege de lage concentratie is de {on)veiligheid van ammonia geen onderscheidend aspect 
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van 40 MQ/mc,̂  bevinden zich langs de Al 5 en twee kleine plaatsen langs de A4, net ten zuiden 

van de Benelux-tunnel en ten westen van Pernis. In Pernis ligt de NO;.-concentratie onder de 

grenswaarde. 

De maximale bijdrage van de voorgenomen activiteit (alternatief 8} aan de achtergrond

concentratie is 0.33 M9/m^ voor een schoorsteen van 65 m. Bij SCR (alternatief Cl en C2) Is 

de waarde respectievelijk 0,19ng/m^en 0,01 pg/m^. Met een schoorsteenhoogte van 

100 meter (alternatief F) is de maximale bijdrage gelijk aan 0,22 MQ/niĉ . 

In Pernis is de bijdrage van de alternatieven 0,18 pg/mo^ voor alternatief 8. 0,10 |jg/m„^ voor 

alternatief C l . O voor alternatief 02 en 0,15tJg/mn^ voor alternatief F. Voor de gebieden 

boven de grenswaarde van het Besluit Luchtkwaliteit bij de autoweg A4 is de bijdrage van de 

alternatieven 0,1 pg/rrio^ voor alternatief B, en 0,05 ijg/m„^ voor alternatief C l , 0,05 pg/m^ 

voor alternatief 02 en 0.05 pg r̂no^ voor alternatief F. 
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Tabel 6.2.1 Overzicht van de belangrijkste aspecten van de milieu-effecten 

optie 
lucht 

water geluid 

L.,™, 

veiligheid bodem visuele 

impact 

extra kosten optie 
emissies plaatselijke 

concentratie 

zuurdeposflie 
water geluid 

L.,™, 

veiligheid bodem visuele 

impact 

extra kosten 

(jjg/m^) (mol/ha/y) 

A NulaHemaOef NO.: 1723 t/j achtergrond" achlergrond Zuid- - vergunning- zeer gennge zwaar geïn n.v.t. 

CO;: ^7•\'^W] jaargemiddelde Holland waarden. gevolgen - dustrialiseerd 

NO;: 33,0 (zonder 3450(2001) Vlaardingen M voor omwo gebied 

verkeersemissies) 48 dB(A) nenden en 

bij Rijnmond Pemis West passanten 

Energie 38 dB(A) 

NO;: 33,43 Hoogvliet oost 

Pemis: NOj: 33.32 40 dB(Al 

nulalternatief 

Vlaardingen M 

46 dB(A] 

Pemis West 

41 dB(A) 

Hoogvliet oost 

37 dB(A} 

B Voorgenomen NO,: B90 t/j maximale jaarge bijdrage toename warmtelozing: Vlaardingen M geen toena sanering zal beperM n.v.t 

activileil 00 ; : 11B7f(l/] middelde concen maximum: 14,8 4MW,„tol l2Nr«,„ . 47 dB(A) me van de plaatsvinden effect, past in 

tratie, incl. Rijn gemiddeld: 3.8 Enige zouten en Pernis West nSicoconlou- als dat nodig gemeentelijk 

mond Ener. conditionenngs- 40 dB(A) renop is bestem-

NO,: 33.73 middelen van ketel in Hoogvliet oost openbaar mtngsplan 

Pemis: NO;: 33.50 de 2e Petroleumhaven. 

E Heel IS beperkt 

38 dB(A) lerretn 
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optie 
lucht 

waler geluid veiligtieid bodem visuele 

impact 

extra kosten optie 
emissies plaatselijke 

concentratie 

zuurdepositle 
waler geluid veiligtieid bodem visuele 

impact 

extra kosten 

(M9/m') (mol/tia/y) 

Cl DeNOx (SCR) in NO,: 445 t/j maximale jaarge bijdrage zelfde als B zetfde als B verwaartoos- zelfde als B zeilde aJs B 4-4,7 MEUR per jaar. 

Rijnmond Expansion C02:1193kVj middelde cof>cen' 

tratie 

NO2: 33,62 

Pemis: NO^: 33,42 

maximum: 7,4 

gemiddeU: 1,9 

baar extra 

risico dat 

wordt 

veroorzaakt 

door opslag 

van ammonia 

Kosten per ve™njderd 

ton NO, bedragen 

circa EUR 10.000 

C2 DeNOx (SCR) in Expansiofi maximale jaarge bijdrage zelfde als B zelfde als B verwaarloos zelfde als B zelfde als B 12,7- 14.7 MEUR 

Rijnmond Energie NO,: 445 t/j middelde concen maximum:20 baar extra per Jaar. 12,7- 14,7 

en Rijnmond CO?: 1193kt/j tratie gemiddeld: 5 risico dat MEUR per jaar 

Expansion Rijnmond Ener 

NO,: 834 I/j 

C O Ï : 2320 kt/j 

NOs. 33,44 

Pemis: NG;: 33,32 

wordt 

veroorzaakt 

door opslag 

van ammonia 

Kosten per verwijderd 

ton NO, Is circa 

EUR 8.600-10,000 

D Verdete geluld- zelfde als B zelfde als B zelfde 8te B zelfde alBB reductie van zelfde als B zeHdealsB zeKdaaiaB 1 MEUR investering 

reductie 1 dB(A) jaarlijkse kosten 

EUR 167,000 

E Luchtgekoekts NO,: 897 t/j zelfde als 8 2eifderi8B geen warmteiozmg zelfde als B zelfde als B zeHOeirisB Iets groter investering is EUR 6 

coodensor CO?: 1196kl/i Geen impact op de 

2e Petroleumhaven 

Enige zouten en 

condilionerings-

middelen van ketel in 

de 2e Petroleumfiaven. 

Effect IS beperkt 

effect, maar 

aanvaardbaar 

tot 7 miljoen ttoger 
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opa» 
lucht 

wattr geluld mUlgIwid DOOMn visuele 

impact 

•xlraluwtM opa» 
emissies plaatselijke 

concentratie 

zuurdepositie 

(mol/ha/y) 

wattr geluld mUlgIwid DOOMn visuele 

impact 

•xlraluwtM 

F Schoorsteenboog-

le 100 m 

zelfde als B maximale jaaf ge

middelde concen

tratie, incl. 

Rijnmond Ener. 

NOj: 33,65) 

Pernis: NO?: 33,47 

zelfde ais B zelfde als B zelfde als B zelfde als B zelfde als B zelfde als B extra investenng is 

EUn 400.000 

G Meest milieu-

vn end el ijk e alterna

tief 

zelfde als C zelfde als C + F zelfde als C + F zelfde als E zeHde als D zelfde als B zelfde als B zelfde als B n.v.t. 

' ' achtergrondconcentralje van Stacks-model in 2010 
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Conclusie 

Het maximale effect van de uitbreiding op de NOg-achtergrondconcentraties bedraagt 

gemiddeld 0,3 ng/m-'per jaar op een achtergrondconcentratie van 33,0 pg/m^ (dat wil zeggen 

0,9%) voor een schoorsteen van 65 meter en 0,7% voor een schoorsteen van 100 m. De 

hoogste gemiddelde toename per jaar op de locatie waar de grenswaarde (40 \ig/rr\f,^) wordt 

overschreden (A4 ten westen van Pernis) is 0,1 pg/mj,^. De bijdrage op de andere plaatsen 

boven de grenswaarde is lager dan 0,05 pg/mo .̂ Deze bijdrage is zo laag dat het niet kan 

worden gemeten. 

In vergelijking met de grenswaarden wordt niet verwacht dat de uitbreiding significant invloed 

heeft op een of meerdere situaties die in ogenschouw zijn genomen. Het verschil tussen de 

plaatselijke concentratie voor een schoorsteenhoogte van 65 en lOOm is eveneens 

marginaal. Op basis van deze resultaten zal de elektriciteitscentrale worden gebouwd met 

een schoorsteen van 65 m. 

De bijdrage in de zure depositie zal maximaal 14,6 mol HVha.a zijn en het gemiddelde in het 

studiegebied 3,8 mol/ha.a. De bestaande achtergronddepositie is 3450 mol HVha.a. De 

gemiddelde bijdrage is slechts een fractie (0,1 %) van de bestaande waarde. 

6.3.2 Water 

De chemische samenstelling in de stromen van het spuiwater van het koelsysteem en ande

re afvalwaterstromen, is vergelijkbaar met het water in de Nieuwe IVlaas, behalve voor actief 

chloor, fosfaat en carbohydrazide. 

De watertemperatuur en de chemische en biologische waterkwaliteit zullen niet door de 

lozing van deze stromen worden beïnvloed omdat er ten opzichte van de plaatselijke situatie 

een marginaal verschil bestaat. Alleen actief chloor, fosfaat en cabohydrazide zijn exotische 

verbindingen. De hoeveelheden van de geloosde verbindingen in de verwachte concentra

ties veroorzaken geen significant kwaliteitsverlies van het plaatselijke ecosysteem. 

In het alternatief met de luchtgekoelde condensor zal er geen warmte worden geloosd op de 

rivier. De reductie is daarom 4 MW,,,. 
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6.3.3 Geluid 

Nulalternatief 

Vanwege de wijziging van de uiteindelijke lay-out van Rijnmond Energie kwam de geluids

belasting in Pernis-west net boven de huidige vergunde waarde. 

Voorgenomen activiteit 

De berekeningen tonen aan dat de geluidsbelastingen op de referentiepunten Vlaardingen-

midden (ZIP 7), Hoogvliet-oost (ZIP 12) en Pernis-west (ZIP 11} van de vergunning respec

tievelijk 37,4 dB(A). 28.0 dB{A) en 30,2 dB(A} zijn. De berekeningen voor de voorgenomen 

activiteit laten zien dat de geluidsbelastingen in ZIP 7 en ZIP 12 niet hoger zijn dan de be

staande toegestane belastingen. De geluidsbelasting in ZIP 11 is toe te schrijven aan ge-

luidsreducerende maatregelen op Rijnmond Energie die zelfs een lagere waarde opleveren 

dan in de bestaande situatie. Het geluidsbudget voor dit referentiepunt moet echter worden 

verhoogd met 2 dB(A) in vergelijking met de huidige vergunde belasting. 

Aangezien deze geluidsbelastingen laag zijn, zullen deze geen negatief effect hebben op 

vogels, zeehonden en habitattypen die staan vermeld in de Habitatrichtlijn voor de "Voor

delta", "Voornes Duin" en "Oude Maas". Metingen bij andere elektriciteitscentrales wijzen 

erop dat het geluid niet tonaal is en daarom hoeven de berekeningen niet gecorrigeerd te 

worden. Geluid van een lage frequentie wordt eveneens niet verwacht (Delta/KEMA, 2004). 

Alternatief met doorstroomkoeling en een luchtgekoelde condensor 
De berekeningen laten zien dat dit alternatief met doorstroomkoeling voor de Rijnmond 

Expansion de geluidsbelastingen op de referentiepunten zal verminderen met minder dan 

1 dB(A) in vergelijking met de voorgenomen activiteit. Op basis van de geluidsberekeningen 

bestaat voor dit alternatief een lichte voorkeur. Aangezien de warmtelozing en de investe

ringskosten voor doorstroomkoeling in vergelijking met hybride koeltorens veel groter zijn, 

was dit alternatief al niet gekozen als onderdeel van de voorgenomen activiteit. Luchtgekoel

de condensors produceren vrijwel dezelfde geluidsuitstoot als hybride koeltorens en zullen 

het effect op de referentiepunten niet veranderen. 

Verdere geluidsreducerende maatregelen 
Extra geluidreductie omvat de plaatsing van de interne stoomleidingen, rookgaskanalen en 

de voedingspompen van de ketel binnen een omsloten gebied/gebouw, waardoor de ge

luidsbelastingen op de referentiepunten afnemen met circa 1 dB{A) voor een investering van 

EUR 1 miljoen. 
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6.3.4 Andere aspecten 

Veiligheid 

De met de Rijnmond Expansion gepaard gaande veiligheidsrisico's zijn verwaarloosbaar. 

Risico's kunnen mogelijk ontstaan bij de volgende onderdelen: de aardgastoevoer, de 

stoomcircuits, de stoomturbine, gasturbine en het waterstofkoeling. Voor al deze onderdelen 

geldt dat de risico's buiten het terrein, als gevolg van ongelukken, verwaarloosbaar zijn. Het 

risico voor passanten of omwonenden is minder dan 1*10'̂  per jaar. 

Als gevolg van de opslag van ammonia zullen zich bij alternatief Cl en C2 (verdere NO,-

reductie) geringe aanvullende risico's voordoen. 

Bodem 
De saneringswerkzaamheden tijdens de bouwperiode van Rijnmond Energie omvatten des

tijds de installatie van toliemembraan rondom het terrein dat is aangewezen voor de 

Rijnmond Expansion, en afgraving van één hotspot die mogelijk is vervuild met minerale olie 

aan de noordrand van het land van de Rijnmond Expansion. Na afgraving werd door metin

gen bevestigd dat de afgegraven grond en grondwater geen vervuiling boven de intermediai

re waarde of interventiewaarde bevatte. Het materiaal werd daarom teruggebracht naar het 

afgegraven deel en de hotspot werd verder beschouwd als een bron die van minder belang 

is. Voor de locatie van de Rijnmond Expansion is daarom geen directe sanering van de 

bodem of grondwater vereist. 

Om ter plaatse het succes te meten van de sanering en de voortgang van natuurlijke degra

datieprocessen van mogelijk resterende vervuiling, is tijdens productie van Rijnmond Energie 

een grondwaterbeheerprogramma geïmplementeerd. Tot nu toe is geen bewijs gevonden 

van vervuiling van het grondwater boven de intermediaire waarde. Hoewel Rijnmond Energie 

niet venwacht dat voor het terrein van de Rijnmond Expansion saneringsactiviteiten nodig zijn, 

is er een vervolgonderzoek gestart om de bodem- en grondwateranalyses te herhalen en de 

huidige staat van de bodem- en grondwaterkwaliteit te beoordelen. Mocht dit onderzoek 

uitwijzen dat er vervuiling is, dan zal de formele saneringsprocedure worden toegepast die 

vergelijkbaar is met de procedure die eerder voor Rijnmond Energie werd uitgevoerd. 

Visuele aspecten 

Omdat de Rijnmond Expansion zich in een sterk geïndustrialiseerd gebied bevindt, zal deze 

opgaan in de omliggende gebouwen van dezelfde of zelfs grotere afmetingen, en daarom 

volledig passen in de fysieke planning van het gebied. 
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6.4 Evaluatie van de voorgenomen activiteit en de alternatieven 

In deze paragraaf zal het project beoordeeld worden aan de hand van de volgende criteria: 

- technische haalbaarheid 

- beleid/voorschriften 

- kosteneffectiviteit 

- milieu-effecten. 

Hieronder Eal uitgelegd worden waarom de in aanmerking genomen alternatieven C2, D, E en 

F niet gekozen werden als onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

Verdere reductie van NO,-uitstoot (Cl & C2) 

Dit alternatief houdt in dat selectieve katalytische reductie (SCR) in Rijnmond Energie (C2) en 

Rijnmond Expansion (Cl) geïnstalleerd wordt om de verwachte NO,-uitstoot van respectieve

lijk 45 g/GJ en 42 g/GJ naar 20 g/GJ te verminderen. 

- Technische haalbaarheid: 

de SCR is een bewezen technologie, maar is nog niet gebruikt in gasgestookte centrales in 

Nederland. 

- Beleid/voorschriften: 

zonder een SCR-installatie kan worden voldaan aan de huidige wettelijke normen (BEES-A 

en BREF-LCP. 

- Kosteneffectiviteit: 
de kosten voor het verwijderen van NO, door SCR-installaties in gasgestookte elektrici

teitscentrales bedragen circa EUR 9.000 tot EUR 11.000 per ton venwijderde NO,. Op dit 

moment gebruiken de NER en de BREF Economics & Cross-Media Effects voor de ver

mindering van zure emissies een kosteneffectiviteitscriterium van EUR 4.500 tot 

EUR 5.000 per ton. 

- Milieu-effecten: 
op plaatsen waar de lokale NOrConcentratie boven de grenswaarde uitkomt is de bijdrage 

van de Rijnmond Expansion niet significant en de verdere reductie door toepassing van 

SCR is slechts 0,1 |ig/m"'. Een additioneel gevolg van de toepassing van SCR bij alterna

tief C2 is een afname van NO, met 1465 ton (aannemend dat 20 g/GJ de doelstelling is). 

Het brandstofverbruik zal echter, als gevolg van verlies van druk in de afgassenketel, 

toenemen met circa 0,5%, plus een corresponderende toename van de C02-emissie. 
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Het niet opnemen van een SCR-installalie in de centrale is mogelijk binnen het kader van 

beleid en voorschriften. 

Omdat de kosteneffectiviteit te laag is en het behaalde voordeel marginaal is, is het alternatief 

C2 "verdere reductie van NO^-uitstoot" niet gekozen als onderdeel van de voorgenomen activi

teit. Echter, InterGen heeft besloten om het alternatief Cl (installatie van SCR op de Rijnmond 

Expansion) wel toe te passen als onderdeel van haar commitment aan lage NO,-emissies en 

de toepassing van Best Available Techniques (BAT). 

Verdere geluidreducerende maatregelen (D) (Gebouw) 
Dit alternatief houdt in dat extra geluidreducerende maatregelen in de centrale worden inge

voerd om de geluidbelasting te verminderen. 

- Technische haalbaarheid: 
het aanbrengen van extra geluidreducerende voorzieningen, zoals een gebouw voor de 

afgassenketel, stoomleidingen, rookgaskanaal en de ketelvoedingpompen, kan als bewe

zen technologie worden gezien, 

- Beleid/voorschriften: 

in paragraaf 5.5 wordt beschreven dat de geluidbelastingen op de referentiepunten ZIP 7 

en ZIP 12 niet hoger zijn dan de bestaande vergunde belastingen. De geluidbelasting in 

ZIP 11 is toe te schrijven aan geluidreducerende maatregelen bij Rijnmond Energie die 

daardoor zelfs lager is dan in de bestaande situatie. Het geluidsbudget voor dit referen

tiepunt moet echter worden verhoogd met 2 dB(A) in vergelijking met de huidige vergun

de belasting. 

- Kosteneffectiviteit: 
de investering bedraagt circa EUR 1 miljoen. De kosten voor deze voorzieningen komen 

neer op circa EUR 167.000 per jaar. De geluidbelasting op de referentiepunten vermindert 

met circa 1 dB(A). 

- Milieu-effecten: 

in verband met het bouwen en ventileren van een gebouw wordt door het invoeren van 

maatregelen voor verdere geluidreductie meer energie verbruikt. 

Binnen het kader van beleid en voorschriften is het niet noodzakelijk maatregelen voor ver

dere geluidreductie in te voeren. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een extra geluidbudget 

gealloceerd aan Rijnmond Energie voor de locatie Pernis-west, 
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De kosteneffectiviteit is bovendien laag voor de geringe geluidreductie die gerealiseerd zou 

worden, en het energieverbruik zou toenemen. Daarom werd dit alternatief niet gekozen als 

onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

Luchtgekoelde condensor (E) 

Dit alternatief houdt in dat lucht in plaats van water gebruikt wordt voor de condensatie van 

stoom in de water/stoomcyclus van de centrale wat tot gevolg zou hebben dat de warmtelozing 

van 4 MW,ii lot nul zou afnemen. 

- Technische haalbaarheid: 
de toepassing van een luchtgekoelde condensor kan worden beschouwd als bewezen 

technologie. 

- Beleid/voorschriften: 
de warmte die als spuiwater van het koelsysteem wordt geloosd via een hybride koel

toren (maximaal 4 MWtn), heeft geen significante toename van de temperatuur van het 

oppen/laktewater tot gevolg en zal op de kwaliteit van het oppervlaktewater een venwaar-

loosbaar effect hebben. 

- Kosteneffectiviteit: 
de extra investeringskosten van de luchtgekoelde condensor bedragen EUR 6 tot 7 miljoen 

voor de duur van het project. 

- Milieu-effecten: 
een luchtgekoelde condensor reduceert de koelwaterlozing tot nul. Deze Luko's zijn groter 

dan de hybride koeltoren. De visuele impact is daarom ook groter. Ten slotte resulteert dit 

alternatief in een hoger brandstofverbruik (circa 0,8%), met als gevolg dat de NO,- en COg-

emissie groter is. 

Concluderend kan gesteld worden dat alternatief E geen significante milieuwinst oplevert 

omdat alle voordelen geneutraliseerd worden door de nadelen. De kosteneffectiviteit van dit 

alternatief is laag, terwijl een hybride koeltoren toereikend is om aan de normen te voldoen. 

Daarom werd dit alternatief niet gekozen als onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

Schoorsteenhoogte van 100 m (F) 

Dit alternatief houdt in dat de schoorsteen van 65 m tot 100 m wordt verhoogd om de versprei

ding van de NO,-emissie in de lucht te verbeteren. 
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- Technische haalbaarheid: 

de toepassing van een hogere schoorsteen kan worden beschouwd als proven design. 

- Bel ei tWoorsch riften: 

op plaatsen waar de plaatselijke NO?-concentratle boven de grenswaarde ligt, is de bijdra

ge van de Rijnmond Expansion met een schoorsteen van 65 meter niet significant. 

- Kosteneffectiviteit: 

de extra investeringskosten voor de hogere schoorsteen bedragen EUR 400.000. 

- Milieu-effecten: 

een hogere schoorsteen leidt niet tot afname van de NO,-emissie, maar heeft een margi

naal effect op de maximale jaargemiddelde concentratie door deze met 0,08 pg/m^te redu

ceren. In Pernis is deze reductie slechts 0,03 pg/nio^ en niet meetbaar en daarom niet sig

nificant. 

De conclusie is gerechtvaardigd dat alternatief F voor geen significante voordelen voor het 

milieu heeft. De kosteneffectiviteit van dit alternatief is laag, terwijl de bijdrage in de reductie 

van NO,-concentraties verwaarloosbaar is. Daarom werd dit alternatief niet gekozen als on

derdeel van de voorgenomen activiteit. 

6.5 Toetsing aan wetgeving en beleid 

6.5.1 Inleiding 

De integrale toets aan de BREF-LCP is noodzakelijk omdat dit BREF als criterium wordt 

gehanteerd bij het verlenen van een vergunning. De vergunningsaanvraag is opgesteld voor 

een aardgasgestookte elektriciteitscentrale me! een capaciteit van 718 fVlW,t, waardoor de 

installatie in categorie 1.1 van de IPPC-richtlijn valt. Voordat het MER een beschrijving zal 

geven van de toetsing aan de BREF's, zal eerst de wetgeving en het beleid in Nederland aan 

de orde gesteld worden. 

6.5.2 Nederlandse wetgeving en beleid 

De centrale zal de overheid helpen haar doelstelling met betrekking tot de vermindering van 

de emissie met 40 miljoen ton CO^-equivalenten te realiseren. De reducties zijn afhankelijk 

van de uiteindelijke inzet van de centrale. In de tabel 6,5.1 worden deze reducties bij twee 
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verschillende inzetten berekend ten opzichte van het huidige Nederlandse flexibele produc

tiepark. 

Tabel 6.5.1 Emissiereducties gerealiseerd door de Rijnmond Expansion in vergelijking met 

gasgestookte centrales met een laag rendement 

basislast 

414 MWe 

8200 uur 

flexibel 

5500 uur 

aardgasreductie Nm'/jaarxIO" 300 201 

CO2-reductie kiloton/jaar 527 353 

NO,-reductie ion/jaar 833 559 

Met betrekking tot de wettelijke milieunormen kunnen de volgende conclusies worden ge

trokken: 

- de emissie naar de lucht voldoet aan BEES-A 

- de emissie van de nieuwe eenheid zal een verwaarloosbaar effect hebben op de lucht

kwaliteit. De NO?-achtergrondconcentratie in Pernis is op sommige plaatsen langs de 

autowegen hoger dan de grenswaarde. De extra emissie van de uitbreiding zal op die 

plaatsen de concentratie niet significant doen toenemen 

- de lozing van koel- en afvalwater heeft geen significante invloed op de lokale waterkwali

teit of het lokale ecosysteem en is BAT 

- de bouw van de uitbreiding zal geen invloed van betekenis hebben op de speciale be

schermingszones {SBZ's) Voordelta, Voornes Duin en de Oude Maas. Er is een relevan

te evaluatie uitgevoerd en de conclusie is dat de invloed niet significant is 

- de geluidbelastingen op de twee referentiepunten vallen binnen het geluidsbudget voor 

de locatie en op een derde punt is de geluidbelasting zelfs lager dan in de bestaande si

tuatie, hoewel het huidige vergunde niveau moet worden verhoogd - deze verhoging is 

ondersteund door het Havenbedrijf Rotterdam met toekenning van het extra geluidsbud

get 

- de veiligheidsaspecten vallen ruim binnen de relevante grenswaarden. 
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6.5.3 De toetsing van de voorgenomen activiteit aan de BREF's 

LCP, bewaking, opslag en behandeling van offgas en afvalwater 

onderwerp BREF-richtlijn 

(excl. split views) 

Rijnmond Energie ->• Rijnmond 

Expansion 

lossen, opslag en 

hanteren van 

gasvormige 

brandstoffen 

het gebruik van gaslekdetectie-

apparatuur en overeenkomstige 

alarmsystemen 

exploitatie van een gasexpansieturtaine 

om de hoge druk energie van aardgas te 
Ijenutten 

voorverwarming van aardgas met 

afvalwarmte 

worden geïnstalleerd 

implementatie is economisch niet 

verantwoord 

wordt geïnstalleerd 

thermisch 

rendement 
- 54-58% voor STEG's circa 57,5% met SCR en 58% zonder SCR; 

voldoet gemakkelijk aan BAT 

emissies 

CO 

NO. 

- goed ontwerp stoomketel 

hoogwaardige technieken voor 

bewaking en proces regeling 

- bereik; 30-100 mg/mo' 

- gasturbine met 15% Oj: dry low-NO,-

brandersof SCR 

- bereik: 20-50 mg/mo^ 

is en wordt geïnstalleerd 

is en wordt geïnstalleerd 

< lOOmg/mo^ 

dry 1 OW-NO,-branders zijn en worden 

geïnstalleerd 
< 50 mg/mo' { 42 g/GJ) 

water neutralisatie van het regenerant uit de 

demineralisatie-installalie 

neutralisatie en implementatie van een 

werking in gesloten lus of 

implementatie van dry-cleaning 

technieken voor schrob-, lekkage- en 

schoonmaakwater 

is geïnstalleerd 

is en wordt geïnstalleerd en afval zal 

worden verwerkt door een bevoegde 

ondememing op afvalgebied 

milieubescherming verplicht, maar geen certificering managementsysteem in overeenstemming 

met de vereisten van ISO 14001 wordt 

geïmplementeerd. 

geluidsemissie geen BAT-technieken 

geen BAT-emissies 

De totale elektriciteitscentrale zal aan bovengenoemde BREF-voonwaarden voldoen. 
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BREF Industriële koelsystemen 

Omdat op de uitbreiding een hybride koeltoren wordt geïnstalleerd, wordt een kleine hoe

veelheid op het oppervlaktewater geloosd. De volgende milieuaspecten zijn hierbij belangrijk: 

- vermindering van watergebruik en warmtelozing naar het oppervlaktewater 

- vermindering van de hoeveelheid meegevoerde biologische organismen 

- vermindering van de lozing van chemische stoffen in het water 

- vermindering van lekkage en microbiologische risico's. 

Voor kustlocaties is doorstroomkoeling BAT dankzij de beschikbaarheid van grote hoeveel

heden koelwater. De gevolgen voor het milieu bij gebruik van een koeltoren zijn voor het 

aquatische milieu geringer, maar het energierendement is lager en de uitstoot van N0„ COg 

en geluid is hoger. De BREF industriële koelsystemen geeft geen duidelijk antwoord op welk 

systeem als BAT moet worden ge?ien. Er staat vermeld dat de uiteindelijke BAT-oplossing 

een locatiespecifieke oplossing zal zijn. De voordelen en nadelen van de beïnvloeding op het 

milieu zullen vrijwel gelijk zijn. Aangezien het lozingspunt (Nieuwe Maas) bij doorstroom

koeling ver van de centrale is verwijderd, is vanwege de lagere exploitatiekosten een koel

toren geselecteerd. Derhalve is dus voor Rijnmond Expansion een hybride koeltoren BAT. 

De waterinlaat is al uitgevoerd met een grof rooster (openingen van 40 mm) met daarachter 

een fijnmazig filter (openingen van 5 mm) die kan bestaan uit een rollenband of een trom-

melzeef met een spoelinrichting. De gefilterde materialen, waaronder vis, worden verwijderd 

door de fijnmazige zeef en naar de haven geretourneerd. Bij de zeven zullen maatregelen 

worden getroffen om de overlevingskans van de vissen te vergroten. Dit systeem is BAT. 

Optimalisatie van het gebruik van oxiderende biociden in een koeltorensysteem is gebaseerd 

op de timing en frequentie van de biocidedosering. Het wordt als BAT beschouwd om de 

dosering van biociden te verminderen door doelgericht te doseren terwijl het gedrag van de 

overheersende soort (macrofouling) wordt geobserveerd en door gebruik te maken van de 

verblijftijd van het koelwater in het systeem. Pulse chlorering is BAT en zal de concentratie 

vrije oxidanten verminderen. Dit systeem zal geïnstalleerd worden en de doseertijd is 1 uur 

per dag tijdens de zomerperiode tot een maximum van 2 uur per dag. De concentratie over

gebleven vrije oxidanten in de afvoer zal 0,1 tot 0,2 mg/l zijn. Deze doseringsmethode en de 

afvoerconcentratie zijn BAT. 

Het koelwatersysteem condenseert stoom onder gereduceerde druk. Het risico van lekkage 

die terechtkomt in het koelwater is erg laag. Lekkage zal bovendien geen effect hebben op 

de waterkwaliteit van het koelwater. 
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Op basis van deze specificaties zal het koelwatersysteem BAT zijn. 

In bijlage C staat een tabel die gebaseerd is op een specificatielijst van het Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, waarmee kan worden bepaald of het koelsysteem "state of the art" is. 

De checklist laat zien dat het ontwerp van het koelwatersysteem voldoet aan de state-of-the-

art-criteria. 

Toetsing aan de IPPC-richtlijn 

De totale elektriciteitscentrale valt onder de IPPC-richtlijn en BREF voor grote verbrandings

centrales (LCP's - Large Combustion Plants) en de horizontale BREF's industriële koel

systemen, emissies van opslag en monitoring, en moet ook voldoen aan de voonwaarde om 

de best beschikbare technieken (BAT - Best Available Techniques) in te voeren. Rijnmond 

Energie en de Rijnmond Expansion voldoen op alle punten aan de BREF's. 

Uitdrukkelijk kan worden verklaard dat het voorgenomen ontwerp van de nieuwe centrale 

gebaseerd zal zijn op state-of-the-art-technologie. 

a De centrale zal voldoen aan de IPPC-richtlijn door implementatie en reeds gerealiseerde 

implementatie van de Best Available Techniques (BAT) (zie paragraaf 4.4.3). De onder

zochte alternatieven zijn in relatie tot de voorgenomen activiteit niet kosteneffectief. 

b De emissies zijn zo laag dat de bijdrage aan de achtergrondconcentratie slechts 0,9% 

bedraagt. 

c Hoogefficiënte energieproductie met een minimaal rendement van 58% voldoet aan de 

richtlijn voor efficiënt energieverbruik. 

Meest milieuvriendelijke alternatief 

Gebaseerd op de bovengenoemde specificaties is de voorgenomen activiteit in combinatie 

met een SCR (C). verdere geluidreducerende maatregelen (D) en een schoorsteenhoogte 

van 100 meter (F) het meest milieuvriendelijke alternatief. 

Het alternatief met de luchtgekoelde condensor (E) is niet in ogenschouw genomen, omdat 

dit alternatief vrijwel geen voordelen oplevert voor het aquatische milieu in de omgeving en in 

een toename van lucht- en geluidemissie resulteert. 

Voorkeursalternatief 
De voorgenomen activiteit met toevoeging van het alternatief Cl (installatie van SCR op de 

Rijnmond Expansion) is gekozen als het voorkeursalternatief. 
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7 LEEMTEN IN KENNIS EN HET EVALUATIEPROGRAMMA 

7.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk behandelt de milieu-aspecten waarbij de invloed die de voorgenomen activiteit 

hierop zal hebben op dit moment niet kan worden bepaald omdat er kennis ontbreekt of omdat 

de beschikbare hulpmiddelen niet nauwkeurig genoeg zijn. Ten slotte wordt het evaluatie

programma van de milieu-effectverklaring besproken. 

7.2 Plaatselijke NOg-concentratie 

De plaatselijke NO^-achtergrondconcentratie in de omgeving van Pernis wordt voornamelijk 

beïnvloed door verkeer. De onzekerheid over de groei van het verkeer is groot. 

Een andere onzekerheid is de emissie die door het verkeer wordt veroorzaakt. De auto

industrie is bezig de emissieprestatie van voertuigen te verbeteren door reductie van fijn stof, 

NO, en koolwaterstoffen, maar de reikwijdte van dergelijke verbeteringen in de toekomst is 

onzeker. 

7.3 Warmteleverrng 

Rijnmond Energie is van plan om aan nabijgelegen industrie en het stadsverwarmingssys

teem stoom en warm water te leveren als dat commercieel levensvatbaar is. De waarschijn

lijkheid dat dit gebeurt, hangt af van een aantal factoren, waaronder: 

- procesindustrie: de vraag door bestaande en nieuwe industriële ondernemingen voor 

warmte en stoom is momenteel niet zeker, en zal afhangen van hun exploitatie in de toe

komst en alternatieve leveringsbronnen 

- het stadsverwarmingssysteem van Rotterdam: de bouw aan een uitbreiding van het 

stadsvenvarmingssysteem zal spoedig van start gaan. Dit omvat de aansluiting op het 

systeem van twee extra restwarmteleveranciers: een vuilverbrandingsinstallatie in de stad 

Rotterdam (AVR) en mogelijk de Shell-ratfinaderij in Pernis. De uitbreiding van de 

verbinding naar de ShelI-raffinaderij zal het dichtstbijzijnde potentiële punt van dit initiatief 

met het stadsvenwarmingssysteem zijn. Het is momenteel niet bekend of de Shell-

raffinaderij als warmteleverancier op het stadsvenwarmingssysteem wordt aangesloten en 

daardoor de verbinding met de nabijgelegen Rijnmond Energie-locatie wordt vergemakke

lijkt 
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kassen; in Tinte-Vierpoiders en ten noorden van Hoek van Holland ligt een groot gebied 

met bestaande kassen. Alle kassen zijn uitgerust met ketels voor warmte en CO2-

voorziening. De export van warmte naar de kassen is erg onzeker. Alleen als voor de 

bouw van een grootschalig distributie- en stadsverwarmingssysteem een externe subsi

die wordt verstrekt, zal dit systeem worden gerealiseerd. Een dergelijke ondersteuning 

verbetert de haalbaarheid om warm water uit de centrale aan de kassen in Tinte-

Vierpolders te leveren. 

7.4 Immissietoetsmodel 

Het Beerkanaal laat zich door de getijdeninvloed moeilijk modelleren als een standaard 

watersysteem. Het zoute water vanuit het Calandkanaal stroomt namelijk Het Beerkanaal in 

en uit. Simulatie met een eenvoudig tweedimensionaal model kan daarom afwijkingen 

geven van de werkelijkheid, waardoor de kans op conservatieve uitkomsten groter is. 

7.5 Status MTR-waarden 

De MTR-waarde van bromoform en carbohydrazide in water zijn niet op wetenschappelijke 

wijze vastgesteld. De berekende ad-hoc MTR-waarde en de daarvan afgeleide VR heeft 

geen beleidsmatige status, maar kan slechts als ijkwaarde worden gehanteerd. Voor carbo

hydrazide is een honderdste deel van de laagste LCso-waarde genomen. 

7.6 Belang voor de bestuitvorming 

De toekomstige NO,-emissie door het verkeer is erg onzeker. De bestaande situatie en een 

conservatieve reductie van de emissie is echter alles wat nu bekend is. Berekeningen die op 

basis van deze veronderstellingen zijn gemaakt, laten rondom de autowegen kleine gebie

den zien waar de N02-concentratie hoger is dan de grenswaarde. De concentratie zal eerder 

onder de grenswaarde uitkomen als de NO,-reductie hoger is dan de veronderstelling. Een 

conservatieve reductie heeft geen enkele invloed op de besluitvorming. 

De energiecentrale zal stoom en warm water kunnen leveren. De C02-emissiehandel en de 

beschikbaarheid van externe fondsen voor de infrastructuur van de warmwatervoorziening 

kunnen van grote invloed zijn op de hoeveelheid warmte die de centrale uiteindelijk levert. 
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De centrale zal echter vanaf het begin flexibel worden gebouw/d om een eventueel grotere 

levering van stoom en warm water ten koste van elektriciteit mogelijk te maken. 

De onzekerheid in de MTR-waarde van bromoform en carbohydrazide en de simpele con

centratieberekening van deze stoffen op 1000 m afstand hebben geen invloed op de besluit

vorming, daar de lozingsconcentratie beneden het VR ligt en de concentratie op 1000 m 

afstand nog lager zal zijn. 

7.7 MER-evaluatieprogramma 

Het bevoegd gezag moet een evaluatie-onderzoek uitvoeren van alle activiteiten waarvoor een 

MER is opgesteld, tijdens of na het begin van de activiteit. De partij die een dergelijke activiteit 

onderneemt, is verplicht met de evaluatie samen te werken en bijvoorbeeld een toelichting te 

geven Inzake meetgegevens. In deze paragraat wordt het evaluatieprogramma alvast in 

ogenschouw genomen. 

Het doel van de evaluatie is om de feitelijke invloed op het milieu te vergelijken met de 

voorspelde invloed. Er zijn een aantal redenen waarom er verschillen zouden kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld: 

- tekortkomingen in de voorspellingsmethoden 

- het niet voorzien van bepaalde effecten 

- hiaten in kennis en informatie 

- het elders plaatsvinden van onvoorziene maar invloedrijke ontwikkelingen. 

Het evaluatieprogramma moet met al deze zaken rekening houden, De evaluatie zal waar

schijnlijk het volgende betreffen: 

- jaargemiddelde en maximale NO,;-emissieniveaus 

- koel- en afvalwaterlozingen 

- geluidemissies 

- invulling van de kennishiaten. 
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BIJLAGE A LUCHTVERSPREIDINGSBEREKENING VOOR NO. 

Rijnmond Energie 

Bestaande centrale Rijnmond Energie 

component eenheid vergunde situatie bestaande situatie 

brandstof aardgas aardgas 

vermogen MWB 773 773 

vollasturen h 8200 8200 

rookgasdebiet" mo /̂s 462,5 1) 462,5 1) 

rookgaslemperatuur C 95 95 

warmte output MW,. 47.5 47,5 

schoorsteentioogte m 65 65 

sctioorsteen bjnnen-

diameter 

m 6 6 

NO, — g/GJ 45 32 
g/s 31,4 21,6 

NO, m e t S C R ' " g/GJ 20 -
g/s 14,0 

1) voor elke sctioorsteen 

" nat rookgas, 273 K, 101.3 kPa 

" • NO, berekend als NOj 
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Rijnmond Expansion 

component eenheid voorgenomen activi

teit 

alternatief 

brandstof aardgas aardgas 

vermogen MWe 414 414 

vollasturen h 8200 8200 

rookgasdebiet" mo /̂s 556.2 556,2 

werkelijk rookgasdebiet 

bij 88 °C 
mo''/s 703,2 703,2 

rookgastemperatuur C 88 88 

schoorsteenhoogte m 65 100 

schoorsteen binnen-

diameter 

m 7,5 7.5 

NO. • " g/GJ 42 42 

g/s 30,2 30,2 

NO. met SCR " * mg/GJ 20 -

g/s 14,4 

" nat rookgas, 273 K, 101,3 kPa 

• " NO, berekend als NO3 

De bronnen staan op de volgende x, y coördinaten; 

X y 

R IA 83920.434100 

R I B 83960,434150 

R Exp. 83750, 434025 
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Intergen 1 
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Figuur A.1 Isolijnen of jaargemiddelde N02-concentratie (ng/mo^) voor Rijnmond Energie 

(vergunde situatie), inclusief verkeersemissies 
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Irrtergen 2 
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Figuur A.2 Isolijnen of jaargemiddelde NO^-concentratie {|jg/mo^) voor Rijnmond Energie 

(werkelijke situatie), inclusief verkeersemissies 
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Intergen 3 
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Figuur A.3 Isolijnen of jaargemiddelde NO^ concentratie (pg/mo )̂ voor Rijnmond Energie en 

Rijnmond Expansion (schoorsteenhoogte 65 m), inclusief verkeersemissies 
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Intergen 4 
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Figuur A.4 Isolijnen of jaargemiddelde NOs-concentrafie (ng/mo^) voor Rijnmond Energie en 

Rijnmond Expansion (schoorsteenhoogte 100 m), inclusief verkeersemissies 
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Inlergen 5 
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Figuur A.5 Isolijnen of jaargemiddelde N02-concentratie (ng/mo^) voor Rijnmond Energie en 

Rijnmond Expansion met SCR (schoorsteenhoogte 65 m), inclusief verkeers-

emissies 
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intergen 6 
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Figuur A.6 Isolijnen of jaargemiddelde NOj-concentratie (pg/mo^) voor Rijnmond Energie 

(met SCR) en Rijnmond Expansion met SCR (schoorsteenhoogte 65 m), inclu

sief verkeersemissies 
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Intergen 7 
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Figuur A.7 Isolijnen of jaargemiddelde NO^-concentratie (ng/mo^) voor Rijnmond Energie, 

exclusief verkeersemissies 
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Intergen 8 
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Figuur A.8 Isolijnen of jaargemiddelde N02-concentratie (ng/mo )̂ voor Rijnmond Energie en 

Rijnmond Expansion (sciioorsteenhoogte 65 m), exclusief verkeersemissies 
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Intergen 9 
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Figuur A.9 Isolijnen of jaargemiddelde NO^-concentratie (|jg/mo^) voor Rijnmond Energie en 

Rijnmond Expansion (schoorsteenhoogte 100 m), exclusief verkeersemissies 
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Intergen 10 
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Figuur A.10 Isolijnen of jaargemiddelde NO:.-concentratie (ng/mo )̂ voor Rijnmond Energie en 

Rijnmond Expansion met SCR (schoorsteenhoogte 65 m), exclusief verkeers-

emisstes 
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Intergen 11 
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Figuur A.11 Isolijnen of jaargemiddelde N0^ concentratie (|ig/mo^) voor Rijnmond Energie 

met SCR en Rijnmond Expansion met SCR (schoorsteenhoogte 65 m), exclusief 

verkeersemissies 
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Figuur A.12 Isolijnen van jaargemiddelde NO^-bijdragen voor Rijnmond Energie zonder 

achtergrondconcentratie 



-B.1- 50662058-Consulting 06-3554 

BIJLAGE B CHECKLIST AANKNOPINGSPUNTEN BIJ BEOORDELING 
STAND DER TECHNIEK 

Ontleend aan bijlage 6 uit "Koelwater; Handreiking voor Wvo en Wwh-vergunningverleners" 

van de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Aanknopingspunten bij de beoordeling van Stand 

der Techniek voor koelsystemen 

Onderdeel checklist Implementatie nieuwe centrale 

BAT voor beperken waterverbruik 

Alle natte koelsystemen: 

- optimalisatie warmtehergebruik 

- beperken van schaarse grondstoften zoals 

grondwater in verdrogingsgevoelig gebied 

- recirculerende systemen inzetten 

inzet hybride systemen (tevens reductie 

pluimvorming) in gebieden waar 

water schaars is 

- inzet droge systemen in gebieden waar water 

zeer schaars is 

Alle recirculerende natte en droge koelsystemen: 

optimalisatie van de indikfactor 

Rijnmond Energie streeft naar maximaal 

warmtehergebruik: zie paragraaf 4.1 van het 

MER 

- grondwater wordt met gebruikt. Er wordt 

oppervlaktewater gezuiverd en ingezet 

hybride koeltoren wordt geïnstalleerd 

van toepassing 

niet gekozen vanwege slechter rendement 

centrale (zie MER par. 4.4.3,2 

er wordt een indikfactor van 4 tot 5 gehan

teerd 

BAT voor beperken intrek vis 

- analyse van het biotoop van het betreffende 

oppervlaktewater om een goed ontwerp voor 

hel innamewerk te kunnen maken 

- optimalisatie van watersnelheden in het 

systeem om sedimentatie en 

vervuiling te beperken 

het water wordt via een bestaand inname-

werk ingenomen. Inname is zo laag dat de 

snelheid geen invloed op de haven heeft 

het water wordt vooraf gezuiverd. De snelheid 

in koelwaterleidingen is hoger dan 2 m/s. 

Kans op sedimentatie is dan minimaal 

BAT voor beperken emissies (vtfarmte en 
stoffen) naar water 

Ontwerp en onderhoud van het koelsysteem: 

- alle natte koelsystemen 

selectie geschikt materiaal koelsysteem op 

basis van corrosiviteil product en koelwater 

- stagnante zones in het systeem vermijden 

de keuze voor titanium voorkomt corrosie 

stagnante zones worden vermeden door 

dode hoeken te vermijden en de snelheid 

hoog genoeg te houden 
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Onderdeel checklist Implementatie nieuwe centrale 

Warmtewisselaars (buizen en "shell"): 

bij sterk vervuilende media: koelwater door 

buizen, medium buitenkant 
- koelwater gaat altijd door de pijpen 

Condensors van energiecentrales: 

- gebruik van titanium in condensors met zout 

of brak water 

- gebruik van corrosiebestendige materialen 

{RVS, Cu/Ni) 

automatisch mechanisch schoonmaken van 

condensors (schuim ballen of borstels) 

titanium wordt toegepast 

zie vorige punt 

- taproggesysteem wordt toegepast 

Condensors en warmtewisselaars: 

- watersneiheden in condensors van minimaal 

1,8 m/s voor nieuwe systemen of minimaal 

1,5 m/s voor retrofit systemen 

watersneiheden in warmtewisselaars mini

maal 0,8 m/s 

gebruik van filters ter voorkoming van ver

stoppen condensors en warmtewisselaars 

- watersnelheid in condensor bedraagt mini

maal 2 m/s 

n.v.t. 

filters om grof vuil tegen te houden zijn geïn

stalleerd 

Doorstroom koelsystemen: 

gebruik koolstotstaal als voldaan kan worden 

aan de corrosiviteitseisen 

- gebruik glasvezel, gecoat beton of gecoat 

koolstofstaal voor ondergrondse systemen 

- gebruik titanium of een hoge kwaliteit RVS 

voor buizen en "shell" warmtewisselaars in 

een hoog corrosief milieu 

n.v.t. 

- n.v.l. 

- titanium wordt gebruikt 

Open natte koeltorens: 

gebruik open vullingen welke ongevoelig zijn 

voor vervuiling 

het gebruik van chemisch verduurzaamde 

houten vullingen is geen BAT 

Waffe koeltorens op basis van natuurlijke trek: 

laat het type vulling afhangen van de lokale 

waterkwaliteit 

n.v.l. 

wordt geïnstalleerd 

alleen bouwwerk is chemisch verduurzaamd 

n.v.t. 

Behandeling van koelwater: 

~ alle natte systemen: 

monitoring en controle van koelwater additie

ven 

- het gebruik van de volgende additieven is 

- beschrijving in paragraaf 4,1.13 en 5.3.2.2 

van t>et MER 

genoemde additieven worden niet toegepast 

shockbehandeling met chloor 
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Onderdeel checklist Implementatie nieuwe centrale 

geen BAT: 

• chroom verbindingen 

• kwikverbindingen 

• organometaal {tin) verbindingen 

• mercaptobenzothlazole 

• shockbehandeling met andere chemicali

ën dan chloor, broom, ozon en waterstof

peroxide 

Doorstroom koelsystemen en open natte koelto

rens 

- monitoren van macro-fouling voor een gericht 

biocidegebruik 
beschrijving in paragraaf 4.1.13 en 5.3.2.2 

van het MER 

Doorstroom koelsystemen 

- geen biocide voor zeewaler kouder dan 

10-12 "C 

variaties in verblijftijd en watersnelheid bij een 

dosis vrije oxidant (FO) van 0,1 mg/l in de uit

stroom loepassen 

- concentratie FO in de uitstroom kleiner dan 

0,2 mg/l bij continue dosering van zeewater 

concentratie FO in de uitstroom kleiner dan 

0,2 mg/l bij shock en intermitterende behan

deling van zeewater (gemiddeld over de dag) 

concentratie FO in de uitstroom kleiner dan 

0,2 mg/l bij shock en intermitterende behan

deling van zeewater (gemiddeld over een 

uur) 

continu doseren van biocides in zoel water is 

geen BAT 

- n.v.t. 

n.v.t. 

n.v.t 

- zie boven 

n.v.t. 

Open natte koeltorens - concentratie FO zal worden gestuurd tussen 

0,1 en 0,2 mg/l gedurende de dosering van 1 

(hooguit 2) uur per etmaal 

Bestaande installaties concentratie FO zal worden gestuurd tussen 

0,1 en 0,2 mg/l gedurende de dosering van 1 

(hooguit 2) uur per etmaal 

Deze lijst toont dat tiet koelwatersysteem voldoet aan de normen van Rijkswaterstaat. 



-C.1- 50662058-Consulting 06-3554 

BIJLAGE C BEREKENING SCR KOSTEN 

De investering is gebaseerd op data van Bechtel voor het Rijnmond Energie Project en 

aangepast waar nodig. 

Rijnmond Expansion 

Investering 40 tot 50 EUR/kWe, Rijnmond Expansion 414 MWa 

beschrijving 40 EUR/kW, 50 EUR/kW, 

afschrijving 4% 

rente 6% 

onderhoud 4% 

EUR 2.32 M EUR 2,90 

verzekering/belasting 2% EUR 0,33 M EUR 0,41 M 

personeel 1 man EUR 0.05 EUR 0,05 M 

totaal per jaar EUR 2,70 M EUR 3,36 M 

katalysator afschrijving EUR 0,30 M EUR 0,30 M 

katalysator rente 6% EUR 0,07 M EUR 0,07 M 

ammoniaverbruik EUR 0,33 M EUR 0.33 M 

brandstofkosten EUR 0,79 M EUR 0.79 M 

totaal EUR 4,19 M EUR 4,85 M 

NO,-reductie 445 ton/jaar 

kosten per ton NO, EUR 9.416 EUR 10.900 

NO,-reductie per jaar 445 445 

Totale investering is 414.000 x 40 of 50 = EUR 16,6 M of 20,7 M 
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Kalalysator 

Space velocity = 9200 hr' 

Werkelijke hoeveelheid rookgas is 556 m /̂s 

Katalysator volume = 556 x 3600/9200 = 215 m^ 

Katalysatorkosten: 

kat: EUR 10.000/m^ 

vervanging EUR 1.000/m^ 

totaal EUR 11.000/m^ 

215x15.000 = EUR 2,38 M, afschrijving in 8 jaar. 

Ammoniaconsumptie: 12,5 ton in 2 weken = 325 t/jaar x EUR 100/ton = EUR 0,33 M 

Extra aardgasverbruik 0.5% 

0,005 X 718 MJ/s = 3,59 MJ/s 

Kosten EUR 7.5 /GJ = EUR 0,79 M/jaar 
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Bestaande Rijnmond Energie 

Retrofitting in de bestaande centrale is 10% duurder dan direct bouwen in een nieuwe een

heid. 

Rijnmond Energie 773 MWe, Investering 44 tot 55 EUR/kWe, 

beschrijving 44 EUR/kW. 55 EUR/kWe 

afschrijving 4% 

rente 6% 

onderhoud 4% 

EUR 4,76 M EUR 5.95 

verzekering/belasting 2% EUR 0.68 M EUR 0.85 M 

personeel 1 man EUR 0,05 EUR 0,05 M 

totaal per jaar EUR 5,49 M EUR 6,85 M 

katalysator afschrijving EUR 0,68 M EUR 0,68 M 

katalysator rente 6% EUR0,16M EUR 0,16 M 

ammoniaconsumptie EUR 0,65 M EUR 0,65 M 

brandstofkosten EUR 1,54 M EUR 1,54 M 

totaal EUR e,52 M EUR 9,88 M 

NOx-reductie 445 ton/jaar 

kosten per ton NO, EUR 8.350 EUR 9.685 

NO,-reductie per jaar 1020 1020 

Investering 773.000 x 1,1 x 40 of 50 = EUR 34,0 M of 42.5 M 

Katalysator 

Space velocity ^ 9200 hr"' 

Werkelijke rookgashoeveelheid is 462,5 m /̂s 

Katalysatorvolume = 462,5 x 3600/9200 = 180 m^ per unit 



50662058-Consulting 06-3554 -C.4-

Katalysatorkosten: 

kat: EUR10.000/m^ 

vervanging EUR 1.000/m^ 

totaal EUR 11.000/m^ 

2 X 180 X 15.000 = EUR 5.4 M, afsctirijving in 8 jaar. 

Ammoniaconsumptie: 25 ton in 2 weken = 650 t/jaar x EUR lOO/ton = EUR 0,65 M 

Extra aardgasverbruik 0,5% 

0,005 X 1396 MJ/s = 6.98 MJ/s 

Kosten EUR 7.5 /GJ = EUR 1.54 M/jaar 
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BIJLAGE D UITLEG EMISSIE-IMMISSIETOETS 

Bijlage 4 Toelichting op d« achtergrortden bij de immiasietoets 

To*l> op d» •lenfllcmt* bldiig* aan tM ovtnchijdwi vm hat MTR. 
Hel eersle uilgangspuni v j r de immissietoelt hoodl m dat de emissie 
van e«n beslaande lo;ing niel signiHcanl mag bijdragen aai; liel ovet-
st^vijden vDn hel MTR in haT ontvangende oppervlakTewater De eerste 
drie stappen in de immissietoels voor beslaoixle emissies zijn een seledie-
procedure oiti de lonngen die niet signiftcBnl tHidragen Ie twpatefl en dus 
die kizngen over te houden dw momel^k wttl ngnAcant bedragen 

Slap 11S simpe! Als de ooncantraM van «er («paalde stc4 in da lozing 
ne l hugei is dan het MTR, dan draagt d « lozing ook mei bij aan het 
•verschiilden van het MTR in hetontvanganda watersysteeni Immers 
als de concentratie In het oppervlaklewaMr vóór het lozingspunl rtog 
beneden hel MTR n kon een lozing mal aan coocenttalie beneden hel 
MTR nooil lol een overschnidrig van hel MTR lolden Ingeval da concan-
tratie voor het lozingspunl al boven hel MTR bgl zal de lozing rrwl aan 
concentratie beneden het MTR zells lol een verlaging van de ooTKon-
tralle Ih hst ontvangende water lelden. 

Als de concenlralie van een slot in de l02ing giotei is dan hel MTR kan 
er in beginsel sprake z fn van een tnrdrage aar tiel overschn|den van hel 
MTR in hel c^^iervlatileviater In een beperkt gebied londom het kizings-
punl zal In ieder geval het MTR overschreden wolden De vraag is dan of 
er sprake is van een mlgnillcante bijdrage aan het ovarschrljden van hal 
MTR voor het watersysteem Afgesproken IS dal een bi)diaga van 10% 
van tiei MTR als signilicani wordl besclioirwd Gezocht Is naar een 
metbode oni r^ eenvoudige wi^te Ie t>erekenen of ei sprake is van aan 
sjgniricarile txidrage aan tiet overschniden van t>et MTR 

Om de invtoed van een kiBng op de walerliwaliteit te bepalen is uitgegaan 
van dl4 verspreidingsmecHanisn>en waarvan kan worden aanger>on^en dat 
ze bij de gekozen H'isteBiiv^en de geringste menging z Jllen opleveren In 
dadlractaofngvwig van hel kizingspunt is dal een benadering volgens 
ean dha-dwmonswnaio p U m of een ^ Opengeafs land vanheHoangs-
pun' is dil een benadenr^ volgens een twee^dmensonale pEuim Dit bats-
kenl tlBI de weritelijke rT>erigzone sliijd kleiner of geh|k is aan de atmetirv 
gen 

beiekeiid mei hel n^txlel De mengzone is een gebied Ajar de lozing nog 
ntal volackg a opgamangd mei hef ontvangende water Door deze aanpaii 
la de werkalijke concaftratie in liel walersysieem gel^k of lager dan de 
b«fe*andB coocantraUa op t o s s van tiel gehanleeide model De 
berekeningswijze is kort besctirevan m figuur 1 in t>i|lage 5 

Uil inodelberekeningen is al Ie leiden dal vom kleiner* waleran op een 
afstand van l O i do bioodle nagenoeg sprake i> «an «ollBclige menging 
Dal wil zeggen dat als wo op die plaats de ccncentralie berekenen en 
vervolgens foetsen of de concentratievertioging minder is dan O 1 MTR 
we er ook zeker van kunnen ap dat de invloed cfj hel watersysleem als 
geheel niet groter is dan de gestekfe eis. Ie weten maximaal 10% bijdrage 
aan hel overschrijden van hel MTR 
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Voor grolere wateren is op een afstand van 10J< de breedte nog geen 
sprake van volledige menging. Bij breed oppervlaktewater zou het hanteren 
van fiet criterium op 10x de breedte betekenen dat over een re(atief grote 
afstand in de pluim langs de oever een lioge concentratie kan c^treden. 
Om die reden is voor brede watersystemen (breder dan 100 meter) een 
beperking van de lengte tol 1000 meter gehanteerd In andere woorden, 
voor biede watersystemen wordt niet op lOxde breedte, maar wordt op 
lOiXi meter getoetst of de concentratievertioging niet groter is dan 0,1 
MTR 

In stap 2 van de immissieloetszijnde bovengenoemde toetsen op lOx 
de breedte c.q, 1000 meter opgerxjmen Als de concentratie op die pjnlen 
met boven de 0.1 MTR uitstijgt is er geen sprake van een significante 
invloed op het overschrijden van het MTR in hel ontvangerxje watersysteem. 

In stap 3 wordt vervolgens nagegaan of de concentratie vóór hel lozings-
punl wellichl zodanig laag is dal de som van deze concentratie en de 
concentratie op lOx de breedte c.q. 1000 meter niel boven het MTR uit
komt. In dal geval is er immers geen sprake van een overschrijding van 
het MTR, en dus ook geen sprake van een significante bijdrage aan het 
overschrijden van hel MTR. 

Voor nieuwe lozingen zijn de berekeningspnncipes vergelijkbaar, maar 
gelden afwijkende criteria Zie hiervoor de hoofdtekst (hoofdstuk 6), Voor 
meren wondt met de afstand op lOx de breedte gehanteerd, maar een 
vergelijkbare afstand Zie paragraaf 5 3.1. 

Toots op de ovorschrljding var) het ernstig risiconiveau 
Bij het vaststellen van een ongewenst effect van een lozing op het opper
vlaktewater wordt de emissie met alleen beoordeeld op een signficante 
bijdrage aan hel overschrijden van het MTR, maar ook op een mogelijks 
overschrijding van hel ER in het water en in de waterbodem in een 
relatief klein gebied rondom het lozingspunt. Dit zijn de uitgangspunten 
2 en 3 van de immissieloels. 

Uil modelberekeningen blijk dat vn|wel altijd de toets o( de lozing een 
significante bijdrage aan hel overschrijden van de MTR levert, maat
gevend IS Dit kan ook worden afgeleid uit de gebruikte formulering. Zo
als in het bovenstaande al is aangegeven, wordt de (minimale) versprei
ding van de emissie redelijk weergegeven door een twee dimensionale 
pluim verspreiding. De bijdrage aan de MTR (maximaal 10%) wordt ge
toetst op een afstand van maximaal 1000 meter: de loels op de ER vindi 
plaats op een minimale afstand van 10 meter De maximale verhouding 
tussen de concenir at ie ver hoging op de grens van het ER en op de grens 
van het MTR gebied is omgekeerd evenredig met de afsland : 

nwt: 4C = concentratie verhoging [g/m3] 
X = afstand |m] 
ER = op grens ER-gebied 
MTR = op grens WTR-gebied 
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Bijlage 5 Structuur en opbouw spreadsheet en instructie 

1. Algomsen 

De immissietoets is uitgevoerd In de vorm van een Ex cel-spreadsheet en 
rs opgebouwd uil drie gekoppelde werkbladen en twee macro's. 
De werkbladen zijn 
• het blad "Immissietoets". waarop de Invoer plaats vindt en het 

resultaat van de toetsing wordl getoond. 
• het blad "Mengberekening" 
• het blad 'Toetswaarden", waarin voor een aantal stoffen de waarden 

voor het ER, MTR en VR zijn verzameld 
Alleen het eerste blad is voor de gebruiker zichtbaar De andere bladen 
en de macro's zijn niet zichtbaar, zij werken op de achlergrond. 

Op het blad "Immissietoets" kan de gebmiker de gegevens van het 
betreffende watersysteem en de te toetsen emissie invoeren en wordt 
het resultaat van de toetsing getoond. Hoewel de toetsprocedures voor 
een bestaande en een nieuwe lozing op enkele punten verschillen kun
nen mei tiet spreadsheet beide typen worden getoetst. 
Onderstaande figuur geeft een impressie van het werkblad Immissietoets. 

Immissietoets toestaande en nieuwe lozingen 

INVOERGEGE\^NS OPPEWl AKTEWATER 

M d » • 
bnmOtt D 

•chbrgrond ^w 

I asiH j . 

w 

m 
m 

M d » • 
bnmOtt D 

•chbrgrond ^w 

j . 

w 

m 
m 

M d » • 
bnmOtt D 

•chbrgrond ^w 1 Dccoao 

m 
m 

L • Mfl n, 

1NV0ERGEGEVE^S LOZIKG 

^ 

_SP« 1°"" 

Olorng 3 
O.ï 

—ia _uaiL 

STOfFENLIJST 

KV 
ISffiL 

ER 
MTR 

HOO.IXCDCO iigd 

3 .4 (»XD ugl 

IhMISSIETOETS NIEUWE LOZING Chwn 
• ip 1 C > > - V R ' 

I aataC29>ER^ ->- rei 

•HpS dM*C;>I1Cnt| UTR7 

NEE 

i 
•ctiitrorond Cw ba l l ing 

JU 

^ STOP 

O» invoer van gegevens is alleen mogehik op enkele plaalsen in de geel 
gekleurde invoervakken. het ovenge gebied in het spreadsheet is voor 
wijzigingen getik^keerd Bij de opzet is er naar gestreefd de gebruiker te 
meklen indien loutieve of oneigenlijke invoer plaats heeft ge\'onöen. De 
Inmer nrtel ititijd bestaan uit cVfers. de getallen moeten positiefzen Voor het 
dearmOe kken dient consequent hel door de gelxuiker ingestelde symbool 
(. of.) Ie vmrden gebruikt. Tegen invoeren van letters in de mvoervakken is 
hel spreadsheet niet beveiligd, dit leidt op enkele plaatsen tot delen door nul 
en vasOopen van het spreadsheet. Dit geldt ook voor een verkeerde 
toepassing van het decimale teken 
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2. Delnvoervakken 

Invoergegevens Oppervlaktewater 

In hel gele vak links Ixiven in het werkblad "Immissietoets' dienen de 
gegevens van het watersysteem te worden ingevoerd, In het keuzelijstje 
kan uit drie verschillende typen watersystemen worden gekozen Door 
een keuze wordt in het blad "Mengberekening' automatisch een default-
waarde voor de hydraulische ruwheid voor de bodem van het systeem 
gekozen Deze waarde wordt gebruikt bij de bepaling van de dispersie
coëfficiënt 

Indien men heeft gekozen voor "rivier", "kanaal" of "sloot of vaart" dienl 
vervolgens het debiel, de diepte en de breedte van hiet systeem te worden 
ingevoerd. Bij een keuze voor "meer" moet ook de lengte van het meer 
worden ingevoerd In dat geval vwxdt cnder het vak "Invoergegevens 
Oppervlaktewater" aangegeven wat de afmeting van de "vervangende 
diameter" van het meer is Dit is de diameter van een cirkelvormig meer 
met dezelfde oppervlakte als een rechthoekig meer met de opgegeven 
lengte en breedte. Er verschijnt een melding indien de ingevoerde lengte 
van het meer kleiner is dan de ingevoerde breedte. 
Ten aanzien van de invoer van het debiet en de systeemdimensies 
worden enkele controles uitgevoerd Er verschijnen in het spreadsheet 
meldingen indien oneigenlijke waarden vrarden ingevoerd Zo dienen 
bijvoorbeeld het debiet, de breedte, diepte en lengte (bi| een meer) gnater 
te zijn dan nul. Indien dit niet het geval is wordl de toets niet uitgevoerd. 
Ook verschijnen er meldingen indien voor de breedte en lengte 
onrealistische waarden zijn ingevoerd. De toets wordt dan overigens wel 
uitgevoerd 

In het invoervak voor het oppervlaktewater kan ook hel gehalte (Cw) 
worden ingevoerd. Indien men hiervoor geen waarde invoert zal de toets 
voor een bestaande lozing slechts gedeeltelijk vtürden uitgevoerd. Voor 
een nieuwe lozing zal in dit geval als gehalte automatisch worden gekozen 
voor een waarde gelijk aan 10% van de waarde voor het VR 
Onder het vak voor de invoergegevens van het watersysteem is de 
berekende afstand vanaf het lozingspunt waarop de toetsing plaatsvindt 
(L) vermeld Deze afstand bedraagt 10 maal de breedte bij een lijnvormig 
watersysteem ol V^ van de vervangende diameter bij een meer, beide 
met een maximum van 1000 m 

Invoergegevens Lozing 

Het middelste invoervak heeft betrekking op de gegevens van de lozing. 
In een keuzevakje kan men aangeven of de toets moet worden uitgevoerd 

voor een bestaande of voor een nieuwe lozing Vervolgens di^ i t men het 
lozingsdebiet (in m^/uur) m te voeren, alsmede de diameter van de 
lozingspijp en de (totaal)cDncentratie van de te toetsen verontreiniging. 
Indien men voor het lozingsdebiet een waarde kleiner of gelijk aan nul 
invoert, volgt öe melding "Geen Lozing". De toets wordt dan niet 
uitgevoerd Ook indien men een te kleine diameter voor de lozingspijp of 
een te hoog lozingsdebiet invoert, volgt een melding. Als crttenum is 
daarbi] een uitstroomsnelheld van 5 m/s aangehouden De toels wofdt 
dan eveneens niet uitgevoerd. 

Stoffenlijst 

In de "Sloflenlijsf" kan men de te toetsen verontreiniging kiezen. Na een 
keuze verschijnen automatisch de waarden voor het ER, MTR en de VR 
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voor de betreffende stof. Hel spreadsheet biedt ook de mogelijkheid de 
toets uit Ie voeren voor een niet Jn het blad "ToeIswaarden" opgenomen 
stof. In dal geval kiesl men in de Stoffenlijst voor stof X (laatste in de 
lijst). Het is dan echter noodzakelijk om m het gele vakje onder Invoer-
gegevens Lozing handmatig de waarden voof het ER, MTRen VR in te 
voeren (in mgl)). Indien men daarna weer een andere stof uil de Stoffen
lijst kiesl. worden deze waarden gewist en verschijnen automatisch de bij 
de gekozen stof behorende loetswaarden. 

3.Toetsresuttaat 

In het onderste blok van hel blad Immissietoets wordt het resultaat van 
de toetsing getoond, 
In de kop van drt blok is aangegeven of de toelsing betrekking heeft op 
een bestaande of een nieuwe lozing en voor welke stof de toetsing is 
uitgevoerd. De presentatie van het loetsresultaat komt overeen met de 
blokschema s zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 5 van deze nota. 
In het volgende wordt de toetsing kort toegelicht. 

3.1 ImmissMtoels bostaande lo i ing 
De immissietoets voor een beslaande lozing bestaat uil tenminste 1 en 
maximaal 4 stappen. 

In stap 1 wordt getest of de concentratie van de emissie (C, ) al dan niet 
fKiger is dan het MTR Tevens wordl aangeven of de berekende concen
tratie verhoging op 25 m afstand benedenstrooms van het lozingspunt 
(A Cj j ) de waarde voor het ER van de betreffende stof al of niet over
schrijdt. Een overschrijding zal overigens nimmer het geval zijn. Indien 
de concentratie van de emissie de MTR-waorde niet overschrijdt stopt de 
toets. Er zijn dan geen maatregelen noodzakelijk. Als in stap 1 blijkt dal 
de concentratie van de emissie getijk aan of hoger is dan het MTR wordt 
slap 2 uitgevoerd. 

In stap 2 wordt getoetst of de concentratie verhoging op afstand L bene
denstrooms wan hel lozingspunt (_i C) meer bedraagt dan 10 % van hel 
MTR Voor L wordl 10 maal de breedte van hel watersysteem mei een 
maximum van 1000 m aangehouden. Bij een nieer wordt voor Leen 
kwart van de vervangende diameter aangehouden (maximum 1000 m). 
Als A C 
lager is dan 10 % van het MTR dan stopt de toets Er zijn dan geen aan
vullende maatregelen noodzakelijk 
Als A C hoger is dan 10 % van het MTR dan volgt stap 3. 

In stap 3 wordt getoetst of de conceniratie op alstand L benedenstrooms 
van het lozingspunt (.\ C + C_) het MTR al of niet overschrijdt Voor deze 
toets is informatie nodig over het gehalte in het oppervlaktewater boven-
slrooms van het lozingspunt (C^). 

Daarom wordt voorafgaand aan stap 3 getest of in het vak Invoergegevens 
Oppervlaktewater bij C „ een waarde is ingevoerd. Als dit niet hel geval is. 
volgt de melding "Bepaal Cw" en stopt de toets. Men dient dan of wel een 
redelijke schatting voor hel gehalte in te voeren dan wel deze waarde door 
middel van metingen vast Ie stellen en vervolgens in Ie voeren. 
Als bij de invoer een waarde voor het gebatte van het oppervlaktewater is 
ingevoerd wordt de loets in stap 3 uitgevoerd. In het geval dat A C ••• C^ 
lager is dan het MTR stopt de immissietoets. Er zijn dan geen aanvullende 
maatregelen noodzakelijk. 
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Als in stap 3 blijkt dal de concentratie op afstard L benedenstrooms van 
het lozingspunt hoger is dan het MTR volgt m stap 4 de mededeling 
'Aanvullende eisen aan de bfon". 

3.2 tmnii«si«to«U nlouwa lozing 
De tmmissteloels voor een nieuwe lozing bestaai eveneens uil tenminsie 
1 en maximaal 4 slappen. 

In stap 1 vmrdt getest of de concentratie van de lozing a! dan niet hoger 
Is dan he! VR, alsmede ol de concentratieverhoging op 25 m afstand 
benedenstrooms van het lozingspunt de ER-waande oversdirijdl. Dit laatste 
komt echter niet voor (zie bijlage 4). 
Indien in stap 1 blijkt dat de concentratie van de lozing lager is dan de 
waarde voor het VR slopl de immissieloels. Er l i jn dan geen aanvullen
de maatregelen nodig 

In het geval dal de concentratie van de emissie hoger Is dan de waarda 
voor het VR wondt in stap 2 getoetst of de concentratievethoging op 
afstand L benedenstrooms van het lozingspunt (.̂  C) meer dan 10 % van 
de waande voor het MTR bedraagt. Indien dit fiet geval is voigt de mol
ding dal aanvullende eisen aan de bron nodig Zijn en dat nader 
onderzoek gewenst is. 

Als delta C lager is dan 10 % van de waarde van het MTR wordt in stap 
3 getest of de concentratie verhoging al of met meer bedraagt dan 10 % 
van de concentratie op afsland L benedenstrooms van het lozingspunt 
(C = A C + C^) Omdat voor deze toets intormalie over het gehalte in het 
oppervlaktewater nodig is wordt voorafgaand aan slap 3 getest o( bij de 
invoerg eg evens voor hel oppervlak Ie wal er een waarde voof C^ is 
Ir^gevoerd Als dit tiet geval is wordt de lest m stap 3 met deze waande 
ultflevoerd. In hel geval geen waarde voor C^ is ingevoerd volgt een 
melding dat men tiet geliatte moet bepalen In tegenstelling tot de 
Immissieloels voor een bestaande lozing wordt de toets voor een nieuwe 
lozing echter vervolgt, waarbij hel spreadsheel automatisch een 
(voorlopige) conceniralie kiest. Hiervoor wordt 10 % van de waarde voor 
het VR van de betreflende stol aangehouden 
Indien in stap 3 blijkt dat de concentralieverhoging op afstand L beneden
strooms van het tozingspunl minder dan 10 % van de concentratie Ier 
plaatse bedraagl, slopl de toets. Er zi|n geen aanvullende maatregelen 
nodig. In het geval de concentratie verhoging meer dan 10 % bedraagt 
volgt in slap 4 de melding "Aanvullende eisen aan de bron". 

4. De meng bereken ing 

De berekening van de immissie in het werkblad "Mengberekening" 
geschiedt voor de gebruiker niel zichtbaar op de achlergrorxl In deze 
paragraaf wordt ter informatie een glotale beschrijving van de berekenings
wijze gegeven 
Het werkblad berekent op grond van de in het werkblad 'Immissieloels" 
ingevoerde gegevens over hel watersysteem en de lozing, de male van 
rmnging (M^) van hel geloosde water met het oppervlaktewater als (undie 
van de afstand stroomafwaarts van hel tozingspunl (M^ - CJ C, met C, = 
concentratie van de lozing en C^ = concentratie op afsland x stroomaf
waarts van het lozingspunt). 
Onderscheid wordt gemaakt in. 
• een Situatie waarbij in eerste instantie sproke isvaneenuitstrominginde 

vorm van een jel die vervolgens overgaat in een tweedimensiorviIe pluim 
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• een situalie waarbij de uitstroming direct plaatsvindt m de vonn van een 
dnedimensKxiale pluim die daarna overgaat in een tweedimensionale 
pluim. 

Van de eerste situatie zal sprake zijn bij een uilstroming met grote 
•nelheid in langzaam stromend oppervlaktewater, de tweede situatie zal 
optreden bi| een gennge uitstroomsnelheid in snel stromend water. 
Voor de mengbe reken ing is naast de invoergegevens op hel werkblad 
' lm missie toets" inlormatie nodig over de hydraulische ruwheid van de 
bodem van het watersysteem en de plaals van de lozing Voor de 
hydraulische ruwtieden (k-waarden in de formule van Manning) zijn in 
het werkblad "Mengberekening" defaultwaarden opgenomen. De in deze 
eerste versie ingevoerde waarden zijn: 

k-waardermer- 0.05 m 
k-waarde kanaal = 0,1 m 
k-waarde sloot of vaarl = 0,1 m 
k-waarde meer - O l m 

Ook ten aanzien van de lozing is een defa uit-situatie ingevoerd, te weten 
een lozing via een ronde uilsiroomopening, met de stroom mee. op halve 
dieple en aan de oever van hel watersysteem 
Op grond van de berekeningsprocedure in het werkblad "Mengberekening" 
wordt voor de op het weri(blad "Immissietoets" berekende afstand L 
benedenstrooms van hel tozingspunt de mengfaclor M vastgestekJ. Tevens 
wordt dit gedaan voor een vaste afstand van 25 m benedenstrooms van 
het lozingspunl Beide mengfacloren worden in hel werkblad "(mmissie-
(oets" gebfuiki bij de toetsing. 
Figuur 1 loonl een bfokschema van de berekeningsprocedure van de 
menging De toegepaste formulenngen zijn afgeleid uil "Mixing in inland 
and coaslal waters" (Fischer e.a.) 
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Figuur 1 
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5. Het werkblad "Toetsgegevens" 

In het werkblad 'Toetsgegevens" zijn de waarden voor hel ER, MTR en VR 
voor de tolaal concentratie van een aantal stoffen verzameld Als bron 
voor de MTR en VR (of streefwaarde) is gebruik gemaakt van tabel 1 uit 
de Vierde Nota Waterhuishouding. De ER-waarden zijn overgenomen uit 
Bijlage 10 bij het rapport "Omgaan met Normen binnen het Waterlseheer" 
(C. van der Guchte e.a). 

De toegepaste waarden zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

T I I M I 1. nr Stot ER (pB'l) MIROifl'll VR Uitfl) 
Tolaalconcenlratles voofhelER, M T R 
en VR van de In liet werkblad "Toels- 1 Arseen 1150 32 1.3 
gegevens" opgenomer sloffen 2 Cadmium 78 2 0.4 

3 Cfiroom 2100 m 2.4 
4 Koper 45 3.B 1.1 
5 Metfiyl-KwIK 0,12 0 1 0.06 

e Ktvlk 13 1.2 0.07 
7 Lood 3000 220 5.3 
B Nikkel 600 6 3 4.1 
9 Ztnk 370 40 12 
10 Nattaleen 260 1,2 0.01 
11 Anttiraceen Z,9 0,06 0.0QO8 
12 Fenanlreen 55 0.3 0.003 
13 FluDtanlfieen 59 0.5 O0O5 
14 B«nzo(a)pyreen 3 2 0.03 00003 
15 cnryseen 4.2 0,9 0,009 
16 Be n ro 1 k)ll uo ran i f iM n 1 8 0,2 0,002 
17 Benm(a)pyreen 94 0.2 0.002 
18 Be n ZD (g 1̂  )p e rv leen 1 5 0.5 0 . X 5 
19 Indetiopyreen 4.9 0,4 0.004 
ÏO Penlactiloorbenzeen 134 0.3 0,003 
21 Hexacmoorbenzeen 22 0.O09 0.0OO09 
22 Mdnn 0.75 0.001 0.00001 
23 Dietann 1.2 0.039 0.0OO4 
24 Endrin 0.38 0.O04 0.00004 
25 DDT O.OOB 0.0009 0,0000009 
26 DDD 0.005 00005 0.000005 
27 ODE 0 005 0 0004 0.000004 
26 alpha-EiKlosilfan 74 0,02 0,0002 
29 alptia-HCH 111 3,3 O.033 
30 oeta-HCH GZ 0,86 0.0Q9 
31 oamma-HCH 54 0.92 0.009 
32 Hep1acfikx>f 1 2 Q0005 0 000005 
33 H e pl3c fi kiorepox 1 Qe 0.061 O.O005 0.000005 
34 CfibordaGn o.oeg 0.002 0.00002 
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Voor grotere wateren is op een afstand van 10x de breedte nog geen 
sprake van volledige menging. Bij breed oppervlaktewater zou het hanteren 
van het critenum op lOx de breedte betekenen dat over een relatief grote 
afsland in de pluim langs de oevef een hoge concentratie kan optreden. 
Om die reden is voor brede watersystemen (breder dan 100 meter) een 
beperking van de lengte tot 1000 meter gehanteerd. In andere woorden, 
voor brede watersystemen wordt niel op lOx de breedte, maar wordt op 
1000 meter geloelst of de concentratieverhoging niet groter is dan 0,1 
MTR. 

In stap 2 van de immissietoets zijn de bovengenoemde toetsen op lOx 
de breedte c.q. lOOOmeter opgenomen. Als de concentratie op die punten 
met boven de 0.1 MTR uttsti|gt is er geen sprake van een significante 
invtoed op hel overschrijden van het MTR in het ontvangende watefsysleem. 

In stap 3 wordt vervolgens nagegaan of de concentratie vóór het lozings-
punt wellicht zodanig laag is dat de som van deze concentratie en de 
concentratie op lOx de breedte c.q. 1000 meter niet boven het MTR uit
komt. In dat geval is er immers geen sprake van een overschrijding van 
het MTR. en dus ook geen sprake van een significante bijdrage aan het 
overschrijden van het MTR 

Voor nieuwe lozingen zijn de berekeningspnncipes vergelijkbaar, maar 
gelden afwijkende cnleria. Zie hiervoor de hoofdtekst (hoofdstuk 6), Voor 
meren wordl niet de afstand op lOx de breedte gehanteerd, maar een 
vergelijkbare afstand. Zie paragraaf 5.3.1. 

Toets op de overschrijding van het ernstig risiconiveau 
Bij het vaststellen van een ongewenst effecl van een lozing op hel opper
vlaktewater wordt de emissie niet alleen beoordeeld op een significante 
bijdrage aan hel overschnjden van het MTR. maar ook op een mogelijke 
overschrijding van het ER in het waler en in de waterbodem in een 
relatief klein gebied rondom het lozmgspunt. Dit zijn de uitgangspunlen 
2 en 3 van de immissietoets. 

Uit modelberekeningen biijk dat vrijwel altijd de toets of de lozing een 
significante bijdrage aan het overschrijden van de MTR levert, maat
gevend is. Dil kan ook worden afgeleid uit de gebruikte formulering. Zo
als in hel bovenslaande al is aangegeven, wordl de (minimale) versprei
ding van de emissie redelijk weergegeven door een twee dimensionale 
pluimverspreiding. De bijdrage aan de MTR (maximaal 10%) wordt ge
toetst op een afstand van maximaal 1000 meter; de toets op de ER vindt 
plaats op een minimaie afstand van 10 meter De maximale verhouding 
lussen de concentratieverhoging op de grens van het ER en op de grens 
van het MTR gebied is omgekeerd evenredig met de afstand : 

met: AC = concentratie verboging [g/m3] 
X - afstand [m] 
ER = op grens ER-gebied 
MTR = op grens MTR-gebied 
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Resultaten Emissie-lmmissietoetsen 

Actief chloor 
Bromoform 
Fosfaat 
Carbohydrazide 
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BIJLAGE E REKENMODEL KOELWATER 
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