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Beschikking Rijkswaterstaat
Noord-Nederland

Datum

XXXX
Nummer

DNN 2007/xxxx
Onderwerp

Vergunning voor het lozen van afvalwater en onttrekken van oppervlaktewater te
Eemshaven; gemeente Eemsmond.

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Beschikt hierbij op de aanvraag van NUON Power projects 1 B.V. verder genoemd NUON,
voor een vergunning krachtens de Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de Wet
verantreiniging oppervlaktewateren (Wvo) voor het onttrekken van oppervlaktewater aan
en lozen van afvalwater op het oppervlaktewater van de Wilhelminahaven, alsmede voor het
lozen van afvalwater op het oppervlaktewater van de Eems. De gecombineerde Wm/Wvo
vergunningaanvraag met het milieueffectrapport (MER) is bij Rijkswaterstaat ontvangen op
23 oktober 2006.

Op 24 november 2006 heeft de provincie Groningen, mede namens Rijkswaterstaat,
aanvullende gegevens gevraagd. Deze aanvullende gegevens zijn op 21 december 2006
ontvangen. Tevens zijn op 12 april 2007 aanvullende gegevens voor het MER ontvangen.

Het totaie aanvraagpakket is bij Rijkswaterstaat geregistreerd onder de nummers DNN
2006/5029; 2006/6125 en 2007/1545.

verwijst naar: de motivering, die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
neemt in aanmerking, dat met betrekking tot de aanvraag:

de procedure van afdeling 3.4 van de Aigemene wet bestuursrecht is gevolgd;
een gecoordineerde behandeling met de aanvraag voor een vergunning op grand van de
Wet milieubeheer heeft plaatsgevonden;

BESLUIT

de vergunning op grond van de Wet op de waterhuishouding te verlenen voor het
onttrekken van oppervlaktewater aan de Wilhelminahaven en lozen van water op de
Eems, al dan niet via de Wilhelminahaven, te Uithuizermeeden (Gemeente Eemsmond);

II de vergunning ex artikel1, eerste lid van de Wet verantreiniging oppervlaktewateren te
verlenen voor het lozen van afvalwater op de Eems, al dan niet via de Wilhelminahaven,
te Uithuizermeeden (gemeente Eemsmond);

III op grand van artikel 8.18, sub 2 van de Wet milieubeheer de voorbereidingstermijn 5 jaar
te laten bed ragen;
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IV de niet-technische samenvatting van de aanvraag op te nemen als onderdeel van de
vergunning.

en verbindt aan de vergunning de volgende voorschriften.
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BEGRIPPENLlJST

In deze beschikking wordt verstaan onder:

- 'ABM': algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten;
- 'actief chloorgehalte': het vrij beschikbaar chloorgehalte zijnde de som van de gehalten aan

opgelost hypochlorigzuur, hypochloriet-ion, chloorgas en analoge broomverbindingen,
uitgedrukt in mg/I actief chloor;

- 'awzi': afvalwaterzuiveringsinstallatie;
'BAT': Best Available Techniques, zie ook 'BBT';

- 'BBT': Beste Beschikbare Technieken, als bedoeld in IPPC Richtlijn, artikel2; zie ook 'BAT';
- 'bbt': best bestaande technieken, als bedoeld in de 'emissieaanpak': die technieken, waarmee

een zo groot mogelijke reductie van de verontreiniging wordt verkregen en die in de praktijk
toepassing heeft gevonden;

- 'biologisch voor- en najaar': de periode van 1 maart tot 1 juni, respectievelijk de periode van 1
september tot 1 december;

- 'BMP': bedrijfsmilieuplan;
- 'BREF': bat referentie document voor beoordeling van de stand der techniek;
- 'BRlO': besluit risico zware ongevallen;
- 'bijzondere bedrijfsomstandigheid': een andere dan de normale bedrijfsomstandigheid, zoals

bedoeld in de IPPC Richtlijn, artikel9, lid 6;
- 'but': best uitvoerbare technieken als bedoeld in de 'emissieaanpak': die technieken waarmee,

rekening houdend met economische aspecten, dat wil zeggen uit kostenoogpunt aanvaardbaar
te achten voor een normaal renderend bedrijf, de grootste reductie in de verontreiniging wordt
verkregen;

- 'CIW': commissie integraal waterbeheer, zie ook 'LBOW';
- 'dioxines': de totale groep gechloreerde dibenzo-p-dioxines en gechloreerde dibenzofuranen;
- 'effluent': afvalwater dat gezuiverd is met behulp van een zUiveringstechnisch werk;
- 'emissieaanpak': aanpak waarbij de stand der techniek (but/bbt) wordt beoordeeld;
- 'etmaal': periode van 24 uur beginnend om 0:00 uur Nederlandse tijd;
- 'de hoofdingenieur-directeur': de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Noord-

Nederland (adressering: Postbus 2301,8901 JH Leeuwarden);
- 'Immissietoets': toets, waarbij de aanvaardbaarheid van de restlozing voor het

oppervlaktewater wordt beoordeeld;
- 'IBA': Individuele behandeling van afvalwater;
- 'IPPC Richtlijn': de richtlijn (EG) nr. 96/61 van de Raad van de Europese Unie van 24

september 1996 inzake ge"integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PbEG L
257);

- 'ISO': international organization for standardization;
- 'KRW': Kaderrichtlijn Water
- 'LBOW'; Landelijk Bestuur Overleg Water, voorheen CIW;
- 'm.e.r.': milieu-effectrapportage;
- 'MER'; milieu-effectrapport;
- 'MMA'; Meest milieuvriendelijk alternatief;
- 'MRA'; Milieu Risico Analyse;
- 'MTR': maximaal toelaatbaar risico;
- 'MlS': Milieu lorgsysteem;
- 'NEN': De analysemethoden met NEN-nummers staan vermeld in de 'Methode voor de analyse

voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (N.N.I.);
- 'NER': Nederlandse Emissie Richtlijn;
- 'NRB': Nederlandse richtlijn voor de bodembescherming;
- 'NW3': de derde Nota Waterhuishouding;
- 'NW4': de vierde Nota Waterhuishouding;
- 'PAK': Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, opgesteld door US EPA (16);
- 'PGS': publicatiereeks gevaarlijke stoffen; bijvoorbeeld PGS 15: dit betreft een richtlijn voor de

opslag van gevaarlijke stoffen in emballage tot 10 ton;
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- 'PKB-Waddenzee': planologische kernbeslissing waddenzee;
- 'ORA': Kwalitatieve Risico Analyse, in het kader van een veiligheidsrapport;
- 'rapportagegrens': de onder normale omstandigheden door de RIZA-Iaboratoria gegarandeerde

grens waarboven analyseresultaten gerapporteerd kunnen worden;
- 'het RIZA': de hoofdingenieur-directeur van het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer

en Afvalwaterbehandeling (adressering: Postbus 17, 8200 AA Lelystad);
- 'Standstillbeginsel': Beleidsuitgangspunt, waarbij de restlozing geen significante invloed mag

hebben op de bestaande waterkwaliteit;
- 'sterretjes-VR': gedeelte van een VR dat voorafgaand aan een vergunningprocedure moet

worden opgesteld. De resterende onderdelen kunnen in een vergunning worden
voorgeschreven en mogen later worden ingediend;

- 'Voorzorgprincipe': uitvoeren van de emissieaanpak;
- 'VR': verwaarloosbaar risico; komt overeen met "streefwaarde" in NW4;
- 'Wvo': Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
- 'Wwh': Wet op de waterhuishouding;
- 'zoutzuur': chloorwaterstof in waterige oplossing;

'zwartelijststoffen': onder zwartelijststoffen worden de stoffen verstaan die behoren tot de in
consolidatierichtlijn 2006/11 (voorheen lijst 1 van EG richtlijn 76/464/EEG) genoemde groepen
en families van stoffen en waarvoor in internationaal en nationaal kader emissiegrenswaarden
zijn vastgesteld.
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VOORSCHRIFTEN

Artikel1 Plaatsbepaling
1. De lozing van het koelwater, zoals bedoeld in artikel 2, sub a, vindt plaats op een

lozingspunt, te weten de Eems (Iozingspunt 1).
2. De lozing van de overige afvalwaterstromen, zoals bedoeld in artikel 2, sub b, c, d en e,

vindt plaats op een nader te bepalen lozingspunt, te weten:
a) de Eems (Iozingspunt 1), of;
b) de Wilhelminahaven (Iozingspunt 2).

3. De locatie van de lozingspunten en de daarbij behorende bemonsteringspunten dienen
overeen te komen met de locaties die zijn aangegeven op de indicatieve
rioleringstekening in bijlage 1, beh'orende bij deze beschikking.

4. Uiterlijk 3 maanden voor de start van de lozing moet de definitieve rioleringstekening bij
de hoofdingenieur-directeur worden ingediend met de exacte positionering van de
onttrekkings- en lozingspunten en de bijbehorende meet- en bemonsteringspunten.

Artikel 2 Afvalwaterstromen
De afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen, die op het oppervlaktewater
worden geloosd, mogen uitsluitend voorkomen in de volgende afvalwaterstromen:

a) Koelwater (hoofdstroom);
b) Effluent van de afvalwaterbehandelinginstallatie (AS I), waarin de volgende

afvalwaterstromen behandeld worden:
i)huishoudelijk afvalwater;
Ii) procesafvalwater;
iii) schrob-, lek en spoelwater;
Iv) ketelspuiwater;
v) laboratoriumafvalwater;
vi) terugspoelwater van de demininstallatie;
vii) verontreinigd hemelwater;
viii) bluswater.

c) Retentaat van de omgekeerde osmose installatie;
d) Hemelwater;
e) Retourwater van de afscheidingsinstallatie afkomstig van de technische

voorzieningen voor het beperken van de intrek van aquatische organismen.

Artikel 3 Tijdelijke afvalwaterstromen (bouwfase)
1. De afvalstoffen, verontreinigende en/of schadelijke stoffen, die tijdens de bouwfase op

het oppervlaktewater van de Wilhelminahaven worden geloosd, mogen uitsluitend
voorkomen in de volgende afvalwaterstromen:
a) Huishoudelijk afvalwater
b) Spoelwater van de werkplaats
c) Spoelwater van de restauratieruimte.

2. Het in het eerste lid bedoelde afvalwater mag tot uiterlijk 5 jaren, na het van kracht
worden van de vergunning, worden geloosd op het oppervlaktewater.
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3. Het in lid 1, sub a bedoelde huishoudelijke afvalwater dient, voordat het geloosd wordt
op het oppervlaktewater, tenminste een aerobe biologische zuivering of daarmee
vergelijkbare techniek te ondergaan.

4. Het in lid 1, sub b bedoelde spoelwater van de werkplaats dient, voordat het geloosd
wordt op het oppervlaktewater, tenminste een olie/waterscheiding en een aerobe
biologische behandeling of daarmee vergelijkbare techniek te ondergaan.

5. Het in lid 1, sub c bedoelde spoelwater van de restauratieruimte dient, voordat het
geloosd wordt op het oppervlaktewater, tenminste een vet/waterscheiding en een
aerobe biologische behandeling of daarmee vergelijkbare techniek te ondergaan.

6. De in lid 3, 4 en 5 genoemde zuiveringstechnieken moeten doelmatig en oordeelkundig
worden toegepast. De technieken moeten zodanig worden bedreven dat te allen tijde
een zo groot mogelijk zuiveringsrendement gehaald kan worden.

Artikel 4 Onttrekking oppervlaktewater
1. Het ingenomen oppervlaktewater van de Wilhelminahaven mag worden toegepast als

koelwater en als grondstof voor de bereiding van proceswater.
2. De locatie van het onttrekkingspunt en het daarbij behorende bemonsteringspunt dient

overeen te komen met de locatie die is aangegeven op de tekening in bijlage 2,
behorende bij deze beschikking.

3. Er mag niet meer dan 45 m3 per seconde oppervlaktewater worden onttrokken.
4. Met het oog op de terugdringing van visinzuiging dient de koelwaterinlaat te zijn

voorzien van een daartoe geeigende zeefinstallatie.
5. Tenminste zes maanden voor de in bedrijfname van de koelinstallatie dient het ontwerp

van de koelwaterinnameconstructie evenals de viszeefinstallatie, zoals bedoeld in lid 2,
ter inspeetie aan de hoofdingenieur-direeteur voorgelegd te worden.

Artikel 5 Lozingseisen koelwater
1. De warmtevracht van het te lozen koelwater, zoals bedoel in artikel 2, onder a, mag de

in de hiernavolgende tabel genoemde waarde, bepaald op het punt
'monsternamevoorziening-1', zoals vastgelegd op de rioleringstekening in bijlage 1,
behorende bij deze beschikking, niet overschrijden.

Tabel1
waarde

1000
id

2. De warmtevracht dient te worden berekend volgens de formule, die is opgenomen in
bijlage 3, behorende bij deze beschikking.

Artikel 6 Lozingseisen afvalwater ASI
Het te lozen effluent van de ASI, zoals bedoeld in artikel 2, onder b, mag de in de
hiernavolgende tabel genoemde waarden van de betreffende parameter, bepaald op het punt
'monsternamevoorziening-2', zoals vastgelegd op de rioleringstekening in bijlage 1, behorende
bij deze beschikking, niet overschrijden.
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estanddelen
N7-:'to7ta"'a71;;;;'_A~

Sam zware me

Arseen

IC7<Jm"+iu-m--::':::t~~;=
!,KWik ,,__,
!PAK-totaal
""'Oioxines/fu(an
Opmerkingen

, • som van de metalen: chroom, koper, lood, nikkel en zink

1
# rapportagegrens chroom en koper is 0,01 mgA, Rapportagegrens lood, nikkel en zink is 0,05 mgti
t rapportagegrens fenantreen is 0,1 ~gA, Rapportagegrens naflaleen, acenaflyleen, acenafleen, fluoreen, t

fluoranfeen, pyreen en benz(a)anfraceen is 0,05 ~gA. Rapportagegrens antraceen, chryseen, ben(b)fluoranteen, I
benz(k)f1uoranteen, benz(a)pyreen, dinenz(ah)antraceen, benz(ghi)peryleen en indeno(123cd)pyreen is 0,Q1 ~gtl I

steek: een willekeurig genomen steekmonster i
NEN: de methoden met de NEN-nummers staan vermeld in de Methode voor de analyse voor afvalwater van het !

Nederlands Normalisatie Instituut. ,

Artikel 7 Lozingseisen tijdelijk afvalwater (bouwfase)
Het te lozen afvalwater van de aerobe biologische behandeling van de in artikel3, eerste lid
bedoelde afvalwaterstromen mag in enig steekmonster de in de hiernavolgende tabel
genoemde waarden van de betreffende parameters niet overschrijden.

o,z mg/l

-EN-ISO 13395 0,1 m II

5 m II

0,6m II

EN 666~~_~ 0,05 m II
EN 6621 10mg/l

maandelrks
maandeHjks

mg/l

mg/l

mg

2

15

20

125

Tabelllc::.zin~seise~fvalwaterstro~ell"\touwfas~L,,_=:--~__,,,,~ ,,,,,,,,''_.,,__''_.
meter waarde' eenheid frequentie Analysemethode Rapportage-

rens

Artikel 8 Onderzoek naar aquatische organismen
1. Uiterlijk 18 maanden na het van kracht worden van de vergunning moeten door de

vergunninghouder bij de hoofdingenieur-directeur de resultaten worden ingediend van
een onderzoek naar het feit of de Wilhelminahaven (1) een paaigebied en/of een
opgroeigebied is voor juveniele vis, dan wei (2) in hoeverre vislarven daar in grote getale
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voorkomen, lOals bedoeld in de NBW-beoordelingssytematiek voor warmtelozingen.
Daarbij dient de populatiedichtheid en leeftijdsopbouw van populaties van de
betreffende vissoorten in de Wilhelminahaven en het Eems-estuarium te worden
meegenomen. Tevens dient in het betreffende biologische voor- en najaar
steeksproefgewijs de significantie te zijn vastgesteld tussen de uit de Wilhelminahaven
ingezogen hoeveelheid vis en de grootte van de vispopulatie in het Eems-estuarium.

2. Indien uit het in het eerste lid bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van significante
hoeveelheden ingezogen vis dient de vergunninghouder een onderzoek naar
aanvullende maatregelen te verrichten. Dit onderzoek betreft (1) de technische
mogelijkheden om intrek van aquatische organismen tegen te gaan en (2) de technische
mogelijkheden om de overlevingskansen van aquatische organismen te vergroten. De
technisch haalbare maatregelen dienen eveneens te worden onderzocht op economische
aspecten.

3. Uiterlijk 12 maanden nadat de resultaten van het in het eerste lid bedoelde onderzoek
zijn ingediend, dienen - indien van toepassing - de resultaten van het in het tweede lid
bedoelde onderzoek bij de hoofdingenieur-directeur te worden ·lngediend.

4. Uiterlijk 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet door de
vergunninghouder bij de hoofdingenieur-directeur de opzet van de in het eerste lid
bedoelde onderzoek zijn ingediend in aansluiting op de "aanvullingen MER en
vergunningaanvragen multi-fuel centrale Eemshaven" die zijn ontvangen op 12 april
2007 en gergistreerd onder kenmerk DNN 2007/1545.

5. Aile bedoelde onderzoeken in dit artikel dienen te worden uitgevoerd in samenwerking
met de afdeling Emissiebeheer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De resultaten van
de onderzoeken behoeven de toestemming van de hoofdingenieur-directeur.

Artikel 9 3D-modellering
Uiterlijk 6 maanden na het van kracht worden van de vergunning dient de
vergunninghouder bij de hoofdingenieur-directeur een rapportage te overleggen over de
calibratie en verificatie van de uitgangspunten in het 3D-model van de koelwaterstudie die
als onderdeel van de vergunningaanvraag heeft plaatsgevonden.

Artikel10 Controlevoorzieningen
1. Het te lozen koelwater, als bedoeld in artikel 2, onder a, moet op elk moment door de

daartoe aangewezen ambtenaren kunnen worden gecontroleerd aan de hand van
continue bedrijfsdebietmeting en/of bedrijfstemperatuurmeting. Daartoe moet het
koelwater via een hiervoor doelmatig functionerende voorziening worden geleid.

2. Het te lozen effluent van de ABI, als bedoeld in artikel2, onder b, moet op elk moment
door de daartoe aangewezen ambtenaren kunnen worden onderworpen aan continue
debietmeting en/of bemonstering. Daartoe moet het effluent van de ABI via een
hiervoor doelmatig functionerende voorziening worden geleid.

3. Het hemelwater, zoals bedoeld in voorschrift 2 onder d moet, een slib/olie/water
afscheider en een controleput passeren, die geschikt is voor betrouwbare bemonstering.

4. De slib/olie/water-afscheider moet voldoen aan de in NEN-EN 858-1 (met wijzigingsblad
Ai) en -2 gestelde normen en berekeningsmethodieken.

5. Het te lozen afvalwater, zoals bedoeld in artikel 3, moet op elk moment door de daartoe
aangewezen ambtenaren kunnen worden onderworpen aan inspectie of bemonstering.
Daartoe moet het tijdelijk afvalwater via een hiervoor doelmatig functionerende
voorziening worden geleid.
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Artikel11 Verplichting tot meten, bemonsteren, analyseren en rapporteren
1. Uiterlijk een maand na afloop van ieder kalenderkwartaal dient opgave te zijn gedaan

aan de hoofdingenieur-directeur van de volgende, op het voorgaande kwartaal
betrekking hebbende gegevens van het te lozen koelwater, als bedoeld in artikel 2,
onder a:
a. Het gemiddelde debiet in m' per seconde dat is vastgesteld per etmaal;
b. De gemiddelde innametemperatuur in O( die is vastgesteld per etmaal;
c. De gemiddelde lozingstemperatuur in O( die is vastgesteld per etmaal;
d. De gemiddelde warmtevracht in MW die is vastgesteld per etmaal;
e. De hoeveelheden aan gebruikte hulpstoffen in kg per kwartaal, die met het

koelwater zijn geloosd.
2. Uiterlijk een maand na afloop van ieder kalenderkwartaal dient opgave te zijn gedaan

aan de hoofdingenieur-directeur van de volgende, op het voorgaande kwartaal
betrekking hebbende gegevens van het te lozen afvalwater, als bedoeld in artikel2,
onder b:
a. Het gemiddelde debiet in m' per uur dat is vastgesteld per etmaal;
b. De gemeten waarden van parameters, zoals bedoeld in artikel 6.

3. Uiterlijk een maand na afloop van ieder kalenderkwartaal dient opgave te zijn gedaan
aan de hoofdingenieur-directeur van de op het voorgaande kwartaal betrekking
hebbende gegevens van het tijdelijk te lozen afvalwater gedurende de bouwfase, als
bedoeld in artikel 3.

4. De vergunninghouder dient de in lid 1 en 2 genoemde gegevens minimaal met de in de
hiernavolgende tabel genoemde frequenties te bepalen:

Tabel 3
PARAMETER

~~ 3 FREQUENTIE
debiet . dagelijks/continue
temperatuur daltelii ks/cantin ue
gmtevracht

-
dalteliiks (etmaalgemiddelde) .

aliteitsoarameters (artikel 6)
..

ma~~eliiks (stee~!,emansterin,~_,_~_J

5. De wijze van bemonsteren, meten, registreren en rapporteren behoeft de schriftelijke
toestemming van de hoofdingenieur-directeur en dient te worden vastgelegd in een
meet- en registratiesysteem.

6. Voor wijziging van analysemethodes, bepalingsfrequenties en wijze van rapporteren van
de parameters, als bedoeld in lid 1 tot en met 4, kan vergunninghouder hiertoe een
onderbouwd verzoek aan de hoofdingenieur-directeur overleggen.

7. Voorgenomen wijzigingen, als bedoeld in lid 6, behoeven de schriftelijke toestemming
van de hoofdingenieur-directeur.

Artikel12 Meet- en registratie voorschriften
1. Tenminste 3 maanden voordat met de lozing, als bedoeld in artikel 2, een aanvang

wordt gemaakt, dient een situatietekening van het bedrijf te worden overgelegd met
daarop de definitieve situering van de bemonsteringspunten, als bedoeld in artikel 7.

2. Tenminste 3 maanden voordat met de lozing, als bedoeld in artikel 2, een aanvang
wordt gemaakt, dient een meet- en registratiesysteem dat dient voor de bepaling van
de parameters, als bedoeld in artikel 5 en 6, ter inspectie aan de hoofdingenieur
directeur te zijn overgelegd.
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3. Voordat met de lozing, als bedoeld in artikel 2, een aanvang wordt gemaakt dient het in
lid 2 bedoelde meet- en registratiesysteem te zijn gei"mplementeerd.

4. Voorgenomen wijzigingen van het meet- en registratiesysteem behoeven vooraf de
schriftelijke toestemming van de hoofdingenieur-direeteur.

Artike/13 Gebruik nieuwe stoffen en preparaten
1. Vergunninghouder mag in afwijking van de aanvraag gebruik maken van een nieuwe of

vervangende hulp- of grondstof, voor zover deze in het te lozen afvalwater kan
voorkomen, die louter bestaat uit stoffen die aan de hand van de ABM-systematiek in de
CIW-nota: "Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het
emissiebeleid water" ingedeeld worden in categorie B of C.

2. Van de in lid 1 bedoelde B en C stoffen dient de verandering in de emissie naar water
voor het milieu neutraal of een verbetering te zijn. De emissie dient beperkt te worden
middels een inspanningsverplichting conform de stand der techniek. Aangetoond dient
te worden dat het meest milieuvriendelijke alternatief van de nieuwe of vervangende
stof gebruikt gaat worden.

3. Stoffen die voldoen aan lid 1 en 2 dienen, alvorens ze mogen worden toegepast, te
voldoen aan de immissietoets. Aileen die stoffen mogen worden toegepast, waarvoor
geldt dat voor de restlozing op grond van de immissietoets geen aanvullende
maatregelen kunnen worden gesteld.

4. Van de stoffen, die voldoen aan lid 1,2 en 3, dient uiterlijk 2 weken voor ingebruikname
door de vergunninghouder het volgende overzicht per hulpstof ter informatie aan
hoofdingenieur-direeteur te worden overlegd:
a. de gegevens van de waterbezwaarlijkheid conform de ABM;
b. een beschrijving van het gebruik van de stof;
c. een beschrijving van de getroffen maatregelen om de lozing van schadelijke

componenten te beperken en het effect van de maatregelen op de lozing;
d. waarom er geen betere alternatieven beschikbaar zijn;
e. het resultaat van de immissietoets.

5. De nieuwe of vervangende hulpstof behoeft voor ingebruikname de schriftelijke
toestemming van de hoofdingenieur-direeteur.

Artikel14 Medede/ingen
Voorgenomen wijzigingen in het proces of de procesvoering, die afwijken van de aanvraag
die ten grondslag ligt aan het onderhavige besluit, maar geen invloed hebben op de
beoordeling van de stand der techniek of op de aard, samenstelling en wijze van in het
oppervlaktewater brengen van het te lozen afvalwater, dienen uiterlijk 2 weken voor
aanvang van de wijzigingen schriftelijk aan de hoofdingenieur-directeur worden
medegedeeld.

Artikel15 Interne ca/amiteiten
1. Indien als gevolg van calamiteiten of bijzondere bedrijfsomstandigheden de lozing van

het bedrijf niet aan de gestelde voorschriften kan voldoen, dient de vergunninghouder
terstond maatregelen te treffen, teneinde een nadelige bei"nvloeding van de kwaliteit van
het ontvangende oppervlaktewater zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

2. Van dergelijke calamiteiten of bijzondere bedrijfsomstandigheden dient de
vergunninghouder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur de hoofdingenieur
directeur in kennis te stellen. De door of vanwege de hoofdingenieur-directeur ter zake
gegeven aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
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Artikel16 Externe calamiteiten
1. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van calamiteiten of

bijzondere bedrijfsomstandigheden, die niet door de lozing van het bedrijf zelf zijn
veroorzaakt, het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van
oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder
verplicht daartoe op aanschrijving van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
onmiddellijk over te gaan.

2. Deze maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze beschikking
opgenomen voorzieningen betreffende de in deze beschikking omschreven lozingen en/of
het beperken of staken van de lozing, dan wei deelstromen daarvan.

3. Een maatregel als bedoeld in de voorgaande leden mag niet voor langer dan een,
telkenmale met maximaal even zoveel uren te verlengen, periode van 48 uren worden
opgelegd en mag in geen geval ten gevolge hebben, dat de lozing van afvalwater volgens
deze beschikking na het vervallen van de tijdelijke opgelegde verplichtingen geheel of
gedeeltelijk niet meer mogelijk zou zijn.

Artikel17 Contactpersonen
1. De vergunninghouder is verplicht een of meer personen aan te wijzen die in het

bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van deze vergunning, waarmee
door of namens de hoofdingenieur-directeur in spoedgevallen overleg kan worden
gevoerd.

2. Uiterlijk een maand voor aanvang van de lozing dienen door de vergunninghouder de
namen en contactgegevens van de in het eerste lid bedoelde personen schriftelijk aan de
hoofdingenieur-directeur te worden gemeld.

3. Wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde contactpersonen, dienen onmiddellijk
schriftelijk aan de hoofdingenieur-directeur te worden gemeld.

Leeuwarden, datum xxx 2007

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR,
namens deze,
de Directeur Water en Scheepvaart,

ir. A. L. Bosch
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MOTIVERING

1 EMISSIE-IIMMISSIEBElEID WET VERONTREINIGING OPPERVlAKTEWATEREN

1.1 Vierde nota waterhuishouding
In de vierde nota waterhuishouding (NW4) wordt, evenals in de derde nota
waterhuishouding (NW3), voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water
verwezen naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989 (IMP-water). De
leidende principes van het emissiebeleid, 'vermindering van de verontreiniging' en 'het
standstillbeginsel', worden in NW4, ook voor de langere termijn, van groot belang geacht. In
NW4 wordt voor de praktische uitwerking van deze beleidsuitgangspunten verwezen naar
het CIW-rapport Handboek Wvo-vergunningverlening dat in mei 1999 is uitgebracht. Deze
uitgangspunten worden hieronder kort samengevat weergegeven.

1.2 Emissieaanpak
Aigemeen
Het eerste hoofduitgangspunt van beleid "vermindering van de verontreiniging" houdt in
dat verontreiniging - ongeacht de stofsoort - lOveel mogelijk wordt beperkt. Volgens de
Derde Nota Waterhuishouding (NW3) staat voor vrijwel aile verontreinigingen de
emissieaanpak voorop. De emissieaanpak houdt in dat onafhankelijk van de te bereiken
waterkwaliteitsdoelstelling een inspanning moet worden geleverd om de verontreiniging van
het oppervlaktewater te voorkomen. Voor zwartelijststoffen, of de stoffen die als lOdanig
worden beschouwd, bestaat de emissieaanpak uit toepassing van de best bestaande
technieken (bbt); voor de overige stoffen waarvoor de emissieaanpak geldt, is een
saneringsinspanning vereist volgens de best uitvoerbare technieken (but). De emissieaanpak
dient in eerste instantie gestalte te krijgen door prioriteit te geven aan de ketenbenadering.
Daarbij wordt een product van grondstof tot afvalstadium beoordeeld. Er dient lo vroeg
mogelijk in de keten naar mogelijkheden te worden gezocht om wateremissies terug te
dringen c.q. te voorkomen door een getrapte benadering van preventie, hergebruik en
verwijdering. Brongerichte maatregelen hebben hierbij de voorkeur boven
zUiveringstechnische ("end-of-pipe") maatregelen.

IPPC richtlijn
Vanaf oktober 1999 moeten nieuwe (en belangrijke wijzigingen aan bestaande) inrichtingen
voldoen aan de Europese IPPC richtlijn. Vanaf oktober 2007 geldt deze eis ook voor aile
bestaande inrichtingen. De IPPC richtlijn verplicht eveneens tot een informatie-uitwisseling
tussen lidstaten en industrie over de nadere invulling van de Best Available Techniques (Best
beschikbare technieken) voor iedere aflOnderlijke industriele sector. De definities van but en
bbt, lOals hierboven beschreven, zijn in feite Nederlandse uitwerkingen van het
redelijkheidscriterium in de definitie van BAT. Daarom kan gesteld worden dat BAT ook de
begrippen but en bbt omvat. Bij de beoordeling van de Best beschikbare technieken (BBT),
dient voor wat betreft de technieken, lOwel aandacht besteed te worden aan end-of-pipe
technieken, procesge"lntegreerde aanpassingen als organisatorische maatregelen. Met de
best beschikbare technieken worden technieken beoogd die, integraal zijn afgewogen, in de
praktijk zijn bewezen en waar geen overmatige kosten mee gepaard gaan. Ais resultaat van
de informatie-uitwisseling tussen lidstaten en industrie brengt de Europese Commissie
lOgeheten BAT Referentie documenten (BREF's) uit, waarin per sector een overzicht wordt
gegeven van technieken, die als BAT kunnen worden beschouwd.
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Een BREF is een richtinggevend document voor het bevoegd vergunningverlenend gezag,
dat niet mag worden genegeerd en waar aileen gemotiveerd van mag worden afgeweken.
De BREF's zijn onderverdeeld in horizontale en verticale BREF's. Horizontale BREF's zijn
richtinggevende documenten voor aile sectoren die vallen onder de IPPC-richtlijn en
betreffen veelal procesgerntegreerde technieken. Verticale BREF's zijn richtinggevende
documenten toegesneden op een specifieke sector en gaan veelal over niet
procesgerntegreerde technieken.

Nederlandse richtllinen
In de ministeriele Regeling aanwijzing BBT-documenten zijn niet aileen Europese richtlijnen
opgenomen maar ook Nederlandse. Ingevolge artikel1 lid 2 moet ook rekening worden
gehouden met de in tabel 2 genoemde informatie documenten. Enkele voorbeelden hieruit
zijn: PGS, NRB en de NER.

Zwa rtelijststoffen
Onder zwartelijststoffen worden de stoffen verstaan die behoren tot de groepen en families
van stoffen die worden genoemd in de consolidatierichtlijn 2006/11 (voorheen de,
inhoudelijk ongewijzigde, lijst 1 van EG richtlijn 76/464/EEG) en waarvoor in internationaal
en nationaal kader emissiegrenswaarden zijn vastgesteld. Op Europees niveau zijn inmiddels
17 stoffen definitief als zwartelijststof aangewezen. Deze stoffen zijn in Nederland
ge'implementeerd door, ex artikel 1a Wvo, voor deze 17 stoffen emissiegrenswaarden vast te
stellen.

Lozingen die stoffen bevatten die behoren tot de in de consolidatierichtlijn 2006/11
genoemde groepen en families van stoffen en waarvoor emissiegrenswaarden zijn
vastgesteld, worden slechts vergund voor beperkte duur (maximaal10 jaar; zie: "Regeling
tijdelijke vergunning voor lozing van zwartelijststoffen" , Staatscourant 24 september 2003,
nr. 1841 pag. 16).
Daarnaast dient voor deze stoffen de formulering van de lozingseisen overeen te komen met
de in deze ministeriele besluiten gebruikte formulering. Oat betekent dat de gemiddelde
maandconcentratie en de gemiddelde maandvrachten uitgangspunt behoren te zijn bij het
formuleren van de vergunningsvoorschriften voor de betreffende stoffen.
Voor wat betreft de vraag in welke gevallen bij lozing van stoffen in minuscule
hoeveelheden al dan niet sprake is van een lozing van zwartelijststoffen, wordt de
interpretatie lOals die is neergelegd in hoofdstuk IV (§ 4.9.1) van het ClW-rapport
Handboek Wvo-vergunningverlening gevolgd.

In Nederland worden aile stoffen, die worden genoemd in de in het IMP-water opgenomen
lijst van 132 stoffen, behandeld als ware het zwartelijststoffen. Daarnaast worden dioxines
en dibenlOfuranen als "zwart" behandeld. Dit houdt in dat in Nederland voor deze stoffen
ook wordt uitgegaan van de emissieaanpak op basis van bbt. Dit houdt echter niet in dat
dergelijke vergunningen ook voor beperkte duur moeten worden verleend. Wei kunnen
andere argumenten een ral spelen bij het eventueel tijdelijk verlenen van vergunningen,
bijvoorbeeld wanneer onvoldoende duidelijkheid bestaat over de wijze van saneren en/of
bijbehorende haalbare effluentkwaliteit. Voor een uitgebreidere uiteenzetting over het
tijdelijk verlenen van vergunningen wordt verwezen naar hoofdstuk IV (§ 4.9) van het CIW
rapport Handboek Wvo-vergunningverlening.
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8!gemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten CABM)
Voor een goede uitvoering van het emissiebeleid water is het noodzakelijk inzicht te hebben
in de waterbezwaarlijkheid van stoffen en preparaten. Inzicht in de waterbezwaarlijkheid is
nodig om de beleidsmatige gewenste saneringsinspanning voor de in het afvalwater
aanwezige stoffen en preparaten vast te stellen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de
Aigemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten (ABM). Preparaten zijn
mengsels van twee of meerdere stoffen die voor meer dan 0,1 gewichtsprocent in het
mengsel aanwezig zijn.
Het resultaat van de beoordeling van een stof of preparaat volgens de ABM is de
zogenaamde aanduiding waterbezwaarlijkheid. Aan deze aanduiding waterbezwaarlijkheid is
conform het huidige emissiebeleid een beleidsmatig gewenste saneringsinspanning
gekoppeld. Conform het nationale waterkwaliteitsbeleid zijn er drie niveaus onderscheiden
voor de saneringsinspanning: A, B of C

Saneringsinspanning A
Voor stoffen met een aanduiding waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een
saneringsinspanning A geldt in beginsel dat de verontreiniging door deze stoffen moet
worden beeindigd. Er moet geprobeerd worden om met behulp van de best bestaande
technieken zo dicht mogelijk bij een nullozing te komen

Saneringsinspanning B
Voor stoffen met een aanduiding waterbezwaarlijkheid die gekoppeld is aan een
saneringsinspanning B geldt dat de lozing van deze stoffen zoveel mogelijk moet worden
voorkomen. Een wezenlijke saneringsinspanning dient te geschieden door toepassing van
de best uitvoerbare technieken.

Saneringsinspanning C
Ook voor een beperkt aantal relatief onschadelijke overige stoffen geldt dat zoveel
mogelijk moet worden voorkomen dat deze stoffen in het afvalwater terechtkomen.
De mate waarin maatregelen ter beperking van de lozing van deze stoffen moeten worden
genomen is voor deze stoffen echter afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

1.3 Waterkwaliteitsaanpak
Voor een beperkt aantal, relatief onschadelijke, van nature in het oppervlaktewater
voorkomende stoffen met een geringe mate van toxiciteit (bijvoorbeeld: sulfaat, chloride en
warmte), wordt de waterkwaliteitsaanpak gevolgd. Dat houdt in dat voor dergelijke stoffen
niet de emissieaanpak wordt gevolgd, maar dat aileen maatregelen ter beperking van de
lozing worden geeist als de immissietoets of het standstillbeginsel daartoe aanleiding geven.

1.4 Ospar
Daarnaast dient bij de vergunningverlening rekening te worden gehouden met het
inspanningsbeginsel, zoals dat in 1998 is vastgelegd in het zogenaamde Osparverdrag. Dit
Osparverdrag is een eerste uitwerking van de zogenaamde Esbjergverklaring, die is
vastgesteld tijdens de vierde Noordzeeministersconferentie in 1995. In het Osparverdrag zijn
15 stoffen/stofgroepen (inmiddels aangevuld met 12 nieuwe prioritaire stoffen) aangewezen
waarvoor geldt dat gestreefd moet worden naar beeindiging van de lozing in 2020. In
Nederland wordt aan Esbjergdoelstelling invulling gegeven door uitvoering te geven aan de
uitgangspunten van de emissieaanpak, gevolgd door een immissietoets en een toetsing aan
het standstillbeginsel.
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1.5 Immissietoets
Na de emissieaanpak voigt de immissietoets, waarbij beoordeeld wordt of de voor het
ontvangende oppervlaktewater geldende waterkwaliteitsdoelstellingen, lOals weergegeven
in NW4, worden overschreden en de restlozing een significante invloed op deze
overschrijding heeft. Is de restlozing op grand hiervan niet aanvaardbaar, dan zullen
verdergaande maatregelen worden geeist. Voor zover dit nog niet ondervangen is door de
MTR c.q. VR gehaltes (streefwaarde) voor een bepaalde stof, dient daarnaast ook getoetst te
worden of de lozing, gelet op de stofspecifieke acute toxiciteit, aanvaardbaar is voor het
ontvangende oppervlaktewater of dat aanvullende maatregelen moeten worden
voorgeschreven.

1.6 Standstillbeginsel
Wanneer sprake is van een nieuwe lozing of een uitbreiding van een bestaande lozing dan
vindt ook een beoordeling plaats op basis van het standstillbeginsel. Ais de bestaande
waterkwaliteit significant bernvloed wordt door de lozing, dient de saneringsinspanning
middels aanvullend onderzoek nader getoetst te worden. Dit nader onderzoek kan
aanleiding geven tot het nemen van aanvullende maatregelen teneinde de lozing
verdergaand te saneren. In een uitspraak van de Raad van State, in de zaak BFGoodrich van
8 november 1999, is door de Raad geoordeeld dat het standstillbeginsel geen absolute
werking heeft en dat voor zwarte Iijststoffen aan dit beginsel wordt voldaan als gesaneerd is
volgens bbt en de restlozing niet onaanvaardbaar is voor het ontvangende
oppervlaktewater. Voor de overige stoffen geldt dat na het toepassen van but de restlozing
niet onaanvaardbaar mag zijn voor het ontvangende oppervlaktewater. De lozing is
onaanvaardbaar als, ondanks aanvullende maatregelen, uit de immissietoets blijkt dat de
lozing een significante bijdrage levert aan het overschrijden van de
waterkwaliteitsdoelstelling.

1.7 Voorzorgprincipe
In de onder 1.6 genoemde uitspraak is door de Raad van State geoordeeld dat, conform de
tekst van NW3, met de emissieaanpak tevens invulling wordt gegeven aan het lOgenaamde
voorzorgprincipe, zoals overeengekomen tijdens de tweede Noordzeeministersconferentie.
Derhalve mag er, na het toepassen van de immissietoets en de toetsing aan het
standstillbeginsel, geen tWijfel meer bestaan over eventuele negatieve gevolgen van de
restlozing voor het ecosysteem van de Waddenzee.

1.8 Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) kent het principe van 'geen achteruitgang'. In het
spraakgebruik wordt veelal gesproken over 'standstill'. Het uitgangspunt van de KRW is
dat er in heel Europa een zeer goede tot goede waterkwaliteit aanwezig is. In de KRW is
het begrip 'geen achteruitgang' gekoppeld aan het begrip 'toestand'. Voorkomen moet
worden dat de toestand van het water verslechtert. Daar de KRW de 'toestand' beschrijft
op het niveau van waterlichamen is dit in principe ook het niveau waarop 'geen
achteruitgang' wordt toegepast. Eventuele onduidelijkheid lOU gelegen zijn in het feit dat
de doelstellingen nog niet concreet zijn vastgesteld dan wei dat de aanwijzing van
waterlichamen, dat wil zeggen het niveau waarop de afweging dient te geschieden, nog
een voorlopige aanwijzing betreft en daardoor nog kan wijzigen. De aanwijzing van de
waterlichamen is echter formeel gemeld aan de EU, waardoor het aanbevelenswaardig is
om de lozing te toetsen op het voorlopig aangewezen waterlichaamniveau.
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De KRW hanteert voor de chemische toestand twee klassen: 'goed' en 'slecht'. Voor de
ecologische toestand zijn er vijf klassen: zeer goed 1 goed 1 matig 1 slecht 1 zeer slecht.
Voorkomen moet worden dat bij de formele beoordeling het waterlichaam in een slechtere
kiasse komt. Het betreft hier een totaal beoordeling.Een nieuwe emissie is hiermee formeei
niet in strijd met 'geen achteruitgang' indien die niet leidt tot normoverschrijding of indien
een ander aspect al heeft geleid tot een slechtere waardering van het waterlichaam. in het
geval dat de waardering van het waterlichaam niet versiechtert maar de afstand tot het te
bereiken doei wei wordt vergroot, doordat bijvoorbeeld voor een groter aantal stoffen dan
voorheen de norm wordt overschreden, iijkt het aannemelijk deze situatie wei op te vatten
als een achteruitgang.

Strikt genomen moet worden getoetst aan de normen die conform de voorgeschreven
afieidingsmethoden uit de KRW zijn afgeleid. Dit laatste heeft nog niet plaatsgevonden,
maar de bestaande (ad-hoc) MTR-waarden worden wei beschouwd als een reele indicatie
van het gewenste ecologische- en chemische normniveau. Dit blijkt ook uit de uitgevoerde
artikel 5-rapportages voor de KRW.

De chemische toestand wordt bepaald door de prioritaire stoffen en de stoffen die
genoemd zijn in het kader van consolidatierichtlijn 2006/11. Ais de lozing geen prioritaire
stoffen bevat of stoffen die genoemd zijn in het kader van consolidatierichtlijn 2006/11, is
een chemische toetsing niet aan de orde en volstaat een ecologische beoordeling. Bij de
ecologische beoordeling worden de stoffen getoetst aan de (ad-hoc) MTR-normen. Indien
voor een stof de betreffende (ad-hoc) MTR wordt overschreden, kan de ecologische
toestand niet hoger worden beoordeeld dan matig. De stofbeoordeling binnen de
ecologische beoordeling bepaalt dus mede de grens tussen de matige en de goede
ecologische toestand.

In dit kader dient beoordeeld te worden of op de meetpunten, die representatief worden
geacht voor het beoordelen van de toestand van het betreffende waterlichaam, de (ad
hoc)MTR niet wordt overschreden en ook in geval van extra lozing niet zal worden
overschreden. Indien er geen overschrijding plaatsvindt, zal de extra lozing er niet toe
leiden dat de afstand tot de te behalen KRW-doelstelling voor het waterlichaam als geheel
groter wordt. In dat geval is er geen sprake van achteruitgang in het licht van de wijze
waarop dit in de KRW is verwoord en is de extra lozing niet in strijd met het principe van
'geen achteruitgang' uit de KRW.

1.9 Beleid koelwater
In december 2001 is het BREF voor industriele koelsystemen vastgesteld. Het document
geeft een geYntegreerde benadering voor de bepaling van de Best Beschikbare Technieken
voor industriele koelsystemen, maar erkent dat de uiteindelijke techniek dikwijls per locatie
zal verschillen.
Het koelwaterbeleid is tevens gerelateerd aan de nieuwe beoordelingssystematiek voor de
beoordeling van warmtelozingen via koelwater. Deze systematiek is op 21 juni 2005 door de
Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat geYntroduceerd. Hiermee zijn de vaste
emissienormen, wals die waren vastgesteid in de voorlopige richtlijnen van de Aigemene
Beraadsgroep Koelwater (de ABK-richtlijnen) als onderdeel van het Indicatief Meerjaren
Programma Water 1985-1989, komen te vervallen.
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De nieuwe beoordelingssystematiek is gebaseerd op de effecten die zich voordoen in het
ontvangende watersysteem en richt zich daarmee op het immissiespoor. De lozing dient te
worden getoetst aan de criteria onttrekking, mengzone en opwarming.

Onttrekking
Onttrekking is bedoeld ter bescherming gedurende het ecologisch voorjaar (1 februari tot 1
mei) en het ecologische najaar (1 september tot 1 december) van vislarven en juveniele vis,
aangezien deze zich niet kunnen verzetten tegen de grote stroomsneiheden nabij het
innamepunt van koelwater. Uitgangspunt is dat als gevolg van de onttrekking geen
significante ecologische effecten mogen optreden.

Mengzone
De mengzone is bedoeld om het volume te beperken waarin zich te hoge temperaturen
kunnen voordoen en om te voorkomen dat de gevormde warmtepluim een obstakel vormt
voor organismen in de bestaande waterloop. Dit houdt In dat de warmtepluim passeerbaar
moet zijn. De basis voor de beoordeling ten aanzien van "te hoge temperaturen" is het
Ernstig Risico. Conform Besluit "kwaliteitsdoelstellingen en metingen oppervlaktewateren" is
het lozingspunt op het Eems-Dollard estuarium aangemerkt als schelpdierwater, met een
Ernstig Risico bij 25°C. Teneinde passeerbaarheid voldoende te kunnen garanderen is als
uitgangspunt voor de mengzone gesteld dat het deel met een temperatuur van meer dan
25°C niet meer bedraagt dan 25 % van de totale natte dwarsdoorsnede.

Opwarming buiten de mengzone
Het criterium opwarming is opgenomen om te voorkomen dat, mede als gevolg van
opeenvolgende warmtelozingen, de temperatuur van het betreffende oppervlaktewater
ontoelaatbaar toeneemt. De toetsing van de opwarming is gebaseerd op de toelaatbare
opwarming ten opzichte van een referentiepunt (de grens van het watersysteem of het
beheersgebied) en de maximale achtergrondtemperatuur. De toelaatbare opwarming en de
maximale achtergrondtemperatuur bedragen voor schelpdierwater respectievelijk 2°C en
25°C (MTR).

2 BELEID ZWARE ONGEVALLEN EN ONVOORZIENE LOZINGEN

2.1 Beleid ter preventie van zware ongevallen
In 1982 heeft de EU de (post)-SEVESO-richtlijn (82/501) uitgevaardigd. Deze richtlijn is in
Nederland in 1989 germplementeerd door middel van het Wm-Besluit Risico's Zware
Ongevallen (BRZO). In 1996 is als vervolg hierop de SEVESO-II-richtlijn (96/82)
uitgevaardigd. De richtlijn wordt germplementeerd door middel van het BRZ099 (Stb. 1999,
234), gewijzigd bij besluit van 24 juni 2005. In 2005 is een verbeterprogramma opgezet.

Doel van het verbeterprogramma is: de verhoudingen en werkwijzen van uitvoerende
overheden zodanig veranderen dat ze naar de bedrijven toe bij het toepassen van het BRZO
als eenheid functioneren op een landelijk uniforme basis. Een beter, toetsbaarder en
uitvoerbaarder BRZO-prestatie van bedrijven en overheden is het eindresultaat.
Een inrichting valt onder de richtlijn wanneer op het terrein van de inrichting hoeveelheden
van bepaalde stoffen voorkomen die een drempeiwaarde overschrijden. In het BRZ099
worden twee drempels gehanteerd: een 'iage' en een 'hoge' drempel. Wordt de 'Iage'
drempel overschreden dan dient de exploitant van die inrichting een document op te stellen
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waarin het beleid ter preventie van zware ongevallen is vastgelegd (artikel 7 bedrijven). Dit
document, het zogenoemde PBZO (preventiebeleid zware ongevallen), moet borg staan voor
een hoog beschermingsniveau voor de mens en het milieu en dient op de specifieke situatie
toegesneden te zijn. Wordt ook de 'hoge' drempel overschreden, dan dient voor de
betreffende inrichting een veiligheidsrapport opgesteld te worden (artikel 9 bedrijven).

Met het verschijnen van het BRZ099 is nog slechts sprake van een veiligheidsrapport. Voor
waterkwaliteitsbeheerders heeft deze integratie geen gevolgen. Naast bovengenoemde
integratie is sprake van een duidelijker afstemming met het ruimtelijke ordenings- en
vestigingsbeleid. Lidstaten worden verplicht om bij de vestiging van nieuwe bedrijven een
adequate veiligheidsafstand aan te houden. Bij bestaande bedrijven zullen, in het geval
zonering niet kan worden toegepast, aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

2.2 Beleid 'onvoorziene lozingen'
Op basis van de eerder genoemde NW3 en het IMP-water is in de ClW-nota 'Integrale
aanpak van risico's van onvoorziene lozingen' het beleidsterrein van de onvoorziene lozingen
verder uitgewerkt en geconcretiseerd. De gevolgde aanpak is in grate lijnen hetzelfde als
voor reguliere lozingen van afvalwater. Door middel van het implementeren van de 'stand
der veiligheidstechniek' moeten onvoorziene lozingen en de gevolgen daarvan zoveel
mogelijk worden voorkomen. Dit uitgangspunt geldt ongeacht de aard van de inrichting en
de daar gehanteerde stoffen en processen. Voor een aantal specifieke aetiviteiten
(bijvoorbeeld de opslag en transport van gevaarlijke stoffen) heeft de Commissie Preventie
Rampen indertijd richtlijnen opgesteld. Deze CPR-richtlijnen zijn inmiddels vervangen door
de PGS-richtlijnen. Wanneer een bedrijf voldoet aan de 'stand der veiligheidstechniek'
betekent dit niet dat het risico tot nul wordt gereduceerd.

Nagegaan moet worden of het algemene niveau van voorzieningen voldoende is om
onaanvaardbare negatieve gevolgen voor het milieu, als gevolg van onvoorziene lozingen, te
voorkomen.
Hiervoor kan een risicoanalysemodel (genaamd Proteus, ontwikkeld en beschikbaar gesteld
door RWS-RIZA op de website www.wateremissies.nl) worden gebruikt waarin rekening
wordt gehouden met locatiespecifieke omstandigheden. In het model wordt rekening
gehouden met:

• bedrijfsaetiviteiten en aard alsmede hoeveelheden van stoffen;
• lozingssituatie met betrekking tot (de eigenschappen van) het ontvangend

oppervlaktewater en/of rioolwaterzuiveringinrichting;
• het veiligheidsmanagement.

Omdat het niet altijd doenlijk is om aile aetiviteiten binnen een inrichting te modelleren is
een selectiesysteem ontwikkeld. Dit systeem zorgt ervoor dat aileen de meest risicovolle
aetiviteiten meegenomen worden in de modellering. Het seleetiesysteem '15 nader beschreven
in de eerder genoemde ClW-nota.
De beoordeling van risico's van onvoorziene lozingen kan op twee manieren plaatsvinden:
kwalitatief of kwantitatief. Met een kwalitatieve beoordeling kunnen aileen soortgelijke
inrichtingen of activiteiten met elkaar worden vergeleken. Met een kwantitatieve
beoordeling kan worden bepaald of een onvoorziene lozing toelaatbaar is en/of aanvullende
maatregelen, technisch en/of organisatorisch van aard, getroffen moeten worden.
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3 TOEPASSING NATUURWETGEVING
Het afwegingskader, zoals verwoord in artikel 6 van de Habitatrlchtlijn en dat mede van
toepassing is op de Vogelrichtlijn, houdt onder meer in dat moet worden beoordeeld of de
lozing mogelijkerwijs gevolgen kan hebben voor de natuurwaarden in de aangewezen
natuurgebieden, waaronder de Waddenzee.
Het afwegingskader is in soortgelijke bewoordingen terug te vinden in de afweegformules
die zijn opgenomen in de planologische kernbeslissing Struetuurschema Groene Ruimte en
de PKB-Waddenzee en werkt in de besluitvorming door in enkele wettelijke kaders zoals
onder andere de Wet Ruimtelijke Ordening en de Natuurbeschermingswet.
In deze kaders zal moeten worden vastgesteld of de onderhavige activiteit significante
gevolgen zal hebben voor aangewezen natuurgebieden.

4 VERGUNNINGSSITUATIE

4.1 Aanvraag nieuwe vergunning
Nuon is voornemens een Multi-fuel elektriciteitscentrale te bouwen op het industrieterrein
Eemshaven te Uithuizermeeden (gemeente Eemsmond). Voor dit initiatief is een
milieueffectrapport opgesteld, dat de daarvoor bedoelde procedures heeft doorlopen. Het
MER is opgesteld voor de besluitvorming in verband met de aanvraag ingevolge de Wet
milieubeheer, de Wet op de waterhuishouding en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren. In verband met lozing op de Eems van afvalwater (al dan niet via de
Wilhelminahaven) is een aanvraag ingediend op grond van de Wet verontreinlgde
oppervlaktewateren. Voor de inname en lozing van koelwater op rijkswater is door middel
van de aanvraag tevens een vergunning op grond van de Wet op de waterhuishouding
aangevraagd. De vergunningen zijn voor onbepaalde tijd aangevraagd.

4.2 Coordinatie
Het bedrijf heeft, in combinatie met de aanvraag bij Rijkswaterstaat voor het lozen van koel
en afvalwater ingevolge de Wet op de waterhuishouding en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, een aanvraag ingediend bij Provincie Groningen ingevolge de Wet
milieubeheer. Conform paragraaf 14.1 van de Wet milieubeheer werd de
vergunningprocedure gecoordineerd door Provincie Groningen.

4.3 Advies RIZA
Rijkswaterstaat heeft aan RIZA om advies verzocht over de onttrekkings- en lozingssituatie
bij NUON. Hierbij heeft Rijkswaterstaat aan RIZA een toetsing gevraagd met betrekking tot
de Beste Beschikbare Technieken in het kader van de europese richtlijnen, alsmede een
toetsing in het kader van de nieuwe beoordelingssystematiek voor warmtelozingen (NBW).
Het RIZA heeft op 10 april 2007 een formeel advies uitgebracht. Met dit advies is rekening
gehouden bij het tot stand komen van onderhavig besluit. Het advies is geregistreerd onder
nr. DNN 2007/1549. Het tekstuele deel is opgenomen in bijlage 4 van deze beschikking.

Samenvattend heeft het RIZA het volgende advies uitgebracht:
• Het MER, met bijbehorende aanvullingen, en aanvraag gaan in op de IPPC-Rkhtlijn. In

haar advies hanteert RIZA diverse BREF's om tot een oordeel over BBT te komen. Daarbij
wordt opgemerkt dat de beschrijvingen in het algemeen summier zijn en veelal gericht
op hoofdlijnen. Specifiek voor de toetsing aan het BREF koelsystemen wordt opgemerkt
dat voor het aspect "risico's op lekkages" de informatie niet geheel volledig is, maar dat

21



DNN 2007/xxxx

op basis van het totaalbeeld wei wordt voldaan aan BBT voor het koelsysteem. In de
eindcondusie wordt aangegeven dat met het oog op overzicht, diepgang en volledigheid
een samenvattend BBT-informatiedocument wenselijk is.

• Specifiek met betrekking tot warmte-uitwisseling met andere bedrijven, zoals de LNG
terminal, wordt aangegeven dat diverse andere initiatieven in het gebied aanwezig zijn.
Geadviseerd wordt om NUON onderzoek te laten verrichten naar de mogelijkheden om
de vrijgekomen restwarmte te gebruiken als warmtebron voor de naburige LNG
terminal, maar ook voor andere technische mogelijkheden zoals broeikassen.

• Omtrent de warmtelozing heeft RIZA de 3D-modellering beoordeeld. Bij deze
modellering zijn door KEMA de modelgrenzen krap gekozen. In de uitgebrachte
rapportage wordt aan deze uitgangspunten echter geen aandacht besteed. Gelet op de
stelregel dat modelgrenzen niet significant door lozingen mogen worden be"invloed, is
een aanvulling geadviseerd. Deze aanvulling zou in moeten gaan op de verificatie en/of
calibratie van de modelresultaten.

• Met betrekking tot de beoordeling aan de nieuwe beoordelingssystematiek voor
warmtelozingen (NBW) gaat RIZA vervolgens in op de drie basiscriteria. Voor het
criterium mengzone wordt gecondudeerd dat hieraan wordt voldaan.

• Voor het tweede criterium van de NBW, de opwarming, geeft RIZA aan dat hier
eveneens aan wordt voldaan. Hierbij geldt wei de kanttekening omtrent de eerder
genoemde uitgangspunten van de 3D-modellering.

• Voor het derde criterium van de NBW, de onttrekking, geeft RIZA aan dat hier nog
sprake is van een leemte in kennis. Bij onttrekking kan als gevolg van grote
stroomsnelheden vis worden ingezogen. Dit kan zich met name voordoen bij onttrekking
van koelwater in paai- en opgroeigebieden waar vislarven en juveniele vissen in grote
getale aanwezig zijn. Hoe groot in onderhavige situatie deze kans is, is op dit moment
niet exact te bepalen, omdat de populatie van bepaalde soorten in de Wilhelminahaven
en Waddenzee niet voldoende bekend is. Overigens wordt daarbij wei nadrukkelijk
opgemerkt dat, gezien de eigenschappen van de Wilhelminahaven en op basis van de
sneltoets van de NBW, de kans dat de onttrekking zalleiden tot significante effecten op
de populatie gering is. Derhalve adviseert RIZA om de verhoudingsverschillen in
populatiedichtheid en leeftijdsopbouw van vispopulaties in de Eemshaven en het Eems
estuarium in kaart te brengen. Indien daaruit blijkt dat alsnog sprake is van significante
effecten kunnen aanvullende maatregelen worden overwogen.

Overwegingen omtrent het ingebrachte advies
In de aanvraag en het MER is in diverse hoofdstukken aandacht besteed aan toetsing aan
BBT. Ondanks het feit dat hierdoor niet expliciet een volledig overzicht verkregen is, zijn aile
van toepassing zijnde onderdelen in het kader van BBT beschreven. Het opstellen van een
aanvullend BBT-document wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.

Omtrent de warmte-uitwisseling met onder andere LNG-terminal is in het kader van de
co6rdinatie overleg geweest met de Provincie Groningen. In de beschikking krachtens de
Wet milieubeheer is opgenomen dat NUON hieromtrent onderzoek dient te verrichten en
over de voortgang in het MJV dient te rapporteren. Op deze wijze wordt hier voldoende
invulling aan gegeven.

Ter calibratie en verificatie van het 3D-model is in het kader van deze vergunning een
voorschrift opgenomen om deze gegevens te overleggen.
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In het kader van het derde criterium, onttrekking, heeft RIZA geadviseerd om nader
onderzoek voor te schrijven. Dit onderzoek dient ervoor om vast te stellen of de activiteit
kan leiden tot significante effecten voor het aquatisch milieu. In het kader van deze
vergunning is derhalve een onderzoek voorgeschreven, met eventueel daaraan verbonden
aanvullende maatregelen.

De adviezen omtrent de criteria mengzone, opwarming en onttrekking zijn in het kader van
deze vergunning meegenomen.

4.4 Milieueffectrapportage
Ter implementatie van de Europese Richtlijn 97/11 is het Besluit m.e.r. 1994 gewijzigd. Op
grond van het Gewijzigde Besluit Milieueffectrapportage is een activiteit, met een elektrisch
vermogen van meer dan 300 MWth m.e.r.-plichtig (C-lijst, categorie 22.1). Voor de
onderhavige activiteit (1200 MW, en circa 2600 MWth-input) is een milieueffectrapport
vereist.

4.5 Beoordeling resultaten m.e.r.

4.5.1 Procedure
De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de kennisgeving van de startnotitie op 1
februari 2006. De Commissie voor de milieueffectrapportage in de gelegenheid gesteld om
advies uit te brengen voor de richtlijnen voor het MER. Op 23 mei 2006 heeft de Commissie
advies uitgebracht. De MER-richtlijnen zijn opgesteld door Rijkswaterstaat Noord-Nederland
en de Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen.
Bij het indienen van de aanvraag is tevens het milieueffectrapport ingediend. Het MER is
aangevuld op 14 december 2006 en op 30 maart 2007. De terinzagelegging van de
vergunningaanvraag en het MER heeft tegelijkertijd plaatsgevonden. Hierbij zijn
belanghebbenden en adviseurs van 5 januari 2007 tot en met 15 februari 2007 in de
gelegenheid gesteld om mondeling dan wei schriftelijk opmerkingen in te brengen met
betrekking tot de aanvraag en het ingediende MER.

De inspraakreacties, die zijn ingebracht bij het coordinerend bevoegd gezag, de
Gedeputeerde Staten van Provincie Groningen, zijn samen met de adviezen integraal
opgenomen in de Wm-vergunning en de Wvo-vergunning. Adviezen en reacties op het
MER die betrekking hebben op de vergunde lozing zijn opgenomen in bijlage 6 behorende
bij deze beschikking en worden in de volgende paragraaf toegelicht en beantwoord. Het
MER is door Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de Gedeputeerde Staten van Provincie
Groningen aanvaardbaar beoordeeld. Het MER, inclusief de aanvullingen op het MER,
alsmede de inspraakreacties zijn meegenomen in onderliggend besluit.

4.5.2 Toetsingsadvies commissie MER
De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 2 mei 2007 onder rapportnummer
1707-98 een toetsingsadvies uitgebracht over de juistheid en volledigheid van het MER met
de bijbehorende aanvulling. De Commissie is van oordeel dat de essentiele informatie in het
MER en de aanvulling aanwezig is. Ten aanzien van effecten op het oppervlaktewater
worden door de commissie MER de volgende opmerkingen geplaatst.
• In verband met de mogelijke inzuiging van vis geeft de Commissie aan dat in de

aanvulling een goede aanzet is gegeven voor een meetprogramma. De Commissie geeft
dan ook aan om het beschreven onderzoek uit te laten werken en uit te voeren;
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• Ten aanzien van het aspect opwarming van oppervlaktewater geeft de Commissie aan
dat voldoende inzicht is gegeven over de effecten van de warmtelozing;

• Aangegeven is dat warmtelevering aan derden tot de mogelijkheden behoort. De
Commissie beveelt om dit aspect van warmte-uitwisseling mee te nemen in de
besluitvorming.

Overwegingen omtrent het ingebrachte advies
Zoals ook in de overwegingen ten aanzien van het RIZA advies is weergegeven, wordt
aanbevolen om het in de aanvulling op het MER opgenomen onderzoek nader uit te laten
werken. Dit onderzoek dient om vast te stellen in hoeverre de activiteit kan leiden tot
significante effecten voor het aquatisch milieu. In het kader van deze vergunning is dan ook
een dergelijk onderzoek voorgeschreven.

Het advies omtrent het aspect opwarming is ter harte genomen, en meegenomen in het
kader van deze besluitvorming.

Omtrent de warmte-uitwisseling met onder andere de naburige LNG-terminal is in het kader
van de co6rdinatie overleg geweest met de Provincie Groningen. In de beschikking krachtens
de Wet milieubeheer is opgenomen dat NUON hieromtrent onderzoek dient te verrichten en
over de voortgang in het MJV dient te rapporteren. Op deze wijze wordt hier voldoende
invulling aan gegeven.

4.6 Reacties vergunningaanvraag en MER
Naar aanleiding van de aanvraag, het MER en de informatieavond, op 24 januari 2007 te
Oosteinde/Roodeschool (HCR Ekamper), zijn door de provincie Groningen inspraakreacties
ontvangen.

De inspraakreacties op het MER en voor zover deze betrekking hebben op de in het kader
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterhuishouding te
verlenen lozingsvergunning worden hierna weergegeven en behandeld.

De overige (onderdelen van de) inspraakreacties betreffen aspecten die geen relatie hebben
met de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet op de waterhuishouding. Voor
de behandeling van deze inspraakreacties wordt verwezen naar de vergunning ingevolge de
Wet milieubeheer.

Van de volgende personen/instellingen/organisaties is een reactie ontvangen:
1. De heer F. Pals en mevrouw E. Zwaag en overigen (brief 29 januari 2007);
2. Stadt Emden (brieven 9 januari 2007 en 6 februari 2007);
3. NABU/Kreisgruppe Emden (brief 10 februari 2007);
4. Gemeinde Jemgum (brief 12 februari 2007);
5. Waddenvereniging (brief 13 februari 2007);
6. Greenpeace (brief 26 februari 2007);
7. MOB/Mobilisation for the Environment (brief van 26 februari 2007).

De reactie van Greenpeace (26 februari 2007) en van MOB/Mobilisation for the
Environment (26 februari 2007) zijn ontvangen buiten de daartoe gestelde wettelijke
inspraaktermijn. De reacties zijn niet ontvankelijk. In dit besluit is derhalve niet inhoudelijk
ingegaan op de ingebrachte reacties.
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De tijdig Ingebrachte reacties staan vermeld in bijlage 6 behorende bij deze beschikking en
kunnen als voigt kort worden samengevat:

1. Reactie de heer F. Pals en mevrouw E. Zwallg en overigen
Opwarmlng van het oppervlaktewater
Het lozen van koelwater warmt het water in de wereidzeeen op met aile consequentles van
dien. Sovendien zou de lozlng van koelwater aanzienlijk beperkt kunnen worden door de
toepassing van koeltorens. Het Is onduldelijk waarom daar niet voor is gekozen. Appellanten
vrezen voor de cumulatle van warmte als gevolg van de eveneens aangevraagde
koelwaterlozing van het naburige RWE.

Lozing van onbehandeld afvalwater
De vrljkomende afvalwaterstromen worden grotendeels geleid naar de ASI. Appellanten
vragen zich af waar de rest van het aftalwater blijft.

Overwegingen naar aanleidingy_an de in.grlJrachte reacti~_

In het kader van het m.e.r. en de vergunningaanvragen Is een uitgebreide studle gedaan
naar de effecten van de lozing van koelwater op het ontvangende oppervlaktewater. Daarbij
Is getoetst aan de meest recente Nederlandse ultgangspunten met betrekklng tot opwarming
van oppervlaktewater (NBW). In de studle is rekening gehouden met de cumulatie van
effecten van de lozing van koelwater afkomstig van de centrale van Electrabel. Ult de studie
blijkt dat de effecten van de lozingen blnnen de gestelde crlteriagrenzen blijven. Daarmee is
vastgesteld dat de lozing van NUON niet onevenredig belastend is voor het
oppervlaktewater. Overigens wordt opgemerkt dat eveneens het bedrijf RWE het
voornemen heeft om in het betreffende gebied een elektriciteitscentrale op te richten. In de
koelwaterstudie die door RWE is uitgevoerd wordt tevens rekening gehouden met de
warmtelozingen van NUON en Electrabel. Uit deze studie blijkt eveneens dat de lozlngen
acceptabel zijn, dus ook met medeneming van cumulatleve effecten. Het aquatisch milieu is
onder de berekende lozingscondities voldoende beschermd tegen de mogelijke nadelige
gevolgen van de lozing(en).
Voorts berust de keuze van het koelwatersysteem op de toepassing van BST (BREF
Koelwater). In geval van de aanwezigheid van een groot ontvangend oppervlaktewater
(kustgebleden) wordt het toepassen van een doorstroomkoeling beschouwd als SST omdat
de toepasslng van recirculatiekoeling in die situatie een negatleve milieubelasting kent op
andere onderdelen zoals geluidbelasting, visuele verontrelniging en luchtemlssies. Ook
bedrijfseconomlsche argumenten spelen een rol bij de keuze van het koelwatersysteem.

De afvalwaterstromen die nlet via de ABI geloosd worden zijn het koelwater, het retentaat
van de omgekeerde osmose-installatie en het hemelwater. Het koelwater en het retentaat
van de omgekeerde osmose-installatie is qua chemlsche samenstelling sterk vergelijkbaar
met het zeewater. Het hemelwater kan mogelijk met sporen mlnerale olle en/of zwevend
stof verontreinigd zijn. Voor dit hemelwater worden aparte afscheiders geplaatst. Dit heeft
tot gevolg dat de uiteindelljke samenstelling van deze afvalwaterstromen zodanig is dat het
nlet noodzakelijk is om deze aanvullend in de ASI te behandelen. De beoordeling van de
zuiveringstechnieken, alsmede de beoordeling voor kwalitietseffecten op het ontvangend
oppervlaktewater heeft in het kader van deze vergunning plaatsgevonden.

25



DNN 2007/xxxx

2. Reactie Stadt Emden
Q);1warming van het QP-pervlaktewater
Appellant vindt dat een onderbouwde afweging in het MER gewenst is of recirculatiekoeling
(koeltorens) niet zinvoller is t.o.v. doorstoomkoeling.

Lozing van onbehandeld afvalwater
Appellant is van mening dat zeker gesteld moet worden dat afvalwater niet zander
voorbehandeling in het oppervlaktewater geloosd kan worden.

Overweging.eJlJlaar aanlei~van de ingclLrachte reacties:
Met betrekking tot de opwarming van het oppervlaktewater en de keuze van het
koelwatersysteem wordt verwezen naar de beantwoording onder 1.

In de aanvraag voor de Wvo-vergunning is door NUON uitgebreid aangegeven welke
zuiveringstechnische maatregelen zijn genomen om een emissie naar het oppervlaktewater
zaveel mogelijk te beperken. In deze Wvo-vergunning zijn bovendien eisen gesteld aan de
kwaliteit van het te lozen afvalwater. Deze eisen zijn bepaald op basis van SST en de
immissietoets. Daarmee wordt een grootst mogelijke bescherming van het aquatisch milieu
bereikt. Verder wordt verwezen naar de beantwoording onder 1.

3. Reactie NABU/Kreisgrup-pe Emden
Opwarming van het oppervlaktewater bij storingen
NASU is van mening dat er bij een eventuele storing sprake is van verhoogde uitstoot van
emissies (schadelijke stoffen en warmte).

Cumulatl~ve effecten
Appellant vreest een cumulatie van emlssies van schadelijke stoffen in combinatie met
bestaande industrieen in het gebied Eemshaven.

Overwegingen naar aanleiding van de ingebrachte reacties:
In de vergunningaanvraag is een sterretjes VR opgenomen. Daarmee Is invulling gegeven
aan het beoordelen van risico's zaals vastgelegd in het SRZ01999. De feitelijke QRA
(kwalitatieve risico analyse) kan pas worden opgesteld als het ontwerp van de centrale
verder in detail is uitgewerkt. Voorts is in het kader van deze vergunning beoordeeld hoe
met onvoorziene emissies wordt omgegaan. Geconcludeerd wordt dat daarbij wordt voldaan
aan de gestelde eisen, zoals verwoord in de Stand der Veiligheidstechniek.

In de beoordeling van de toelaatbaarheid van de lozingen van NUON is rekening gehouden
met de belasting van het oppervlakte water door andere industriele activiteiten. In de studie
naar de effecten van de koelwaterlozing is rekening gehouden met een cumulatie aan
warmte, zie tevens de beantwoording onder 1.
Daarnaast is een immissietoets uitgevoerd waarbij gekeken is naar de bijdrage van de
emissies van NUON in relatie tot de bestaande waterkwaliteit (dus inclusief de voorbelasting
van andere industriele en niet-industriele activiteiten). Seide afwegingen zijn in de
overwegingen van de vergunning verder uitgewerkt. Deze overwegingen hebben geleid tot
de conclusie dat de lozingen toelaatbaar zijn voor de plaatselijke oppervlaktewaterkwaliteit.
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4. Reactie Gemeinde Jelllgum
Cumulatieve effecten
De cumulatie van verontreinigende stoffen in de regio Delfzijl/Eemshaven baart appellant
zorgen. Met name bij storingen is de zorg dat het milieu in de regio belast wordt.

Beste Beschikbare Technieken
De eisen die gesteld worden aan de emissies moeten gebaseerd zijn op de Stand der
Techniek, aid us appellant.

Overwegingen naar aanleiding van cteJngebrachte reacties:
Voor wat betreft de beantwoording over de eumulatie van verontreinigende stoffen wordt
verwezen naar de overweging onder 3.

In deze vergunning is het voorgenomen initiatief van NUON getoetst aan de Stand der
Techniek middels richtlijnen voor Best Bestaande technieken (BBT). Voor de vaststelling van
BBT wordt gebruik gemaakt van de daartoe opgestelde referentiedocumenten (BREF's).
Deze toetsing heeft in de aanvraag plaatsgevonden en is in het kader van deze vergunning
beoordeeld. Door het opnemen van nadere voorschriften aan de lozing worden de
toepassing van BBT en de daarbij behorende emissieniveaus gewaarborgd.

5. Reactie Waddenvereniging
Opwarming van het oppervlaktewater
Appellant geeft niet de voorkeur aan de toepassing van thermoshocks door een gedeelte van
het koelwater op te warmen en terug te voeren naar het begin van het koelwatersysteem.
Hiermee zal een grotere warmtebelasting van het oppervlaktewater optreden.

Onttrekking aan oppervlaktewater
Door de inname van koel- en proceswater door NUON vanuit de Eemshaven is sprake van
een belangrijke bijdrage aan de totale getijdenstroming. Appellant stelt dat door deze
benadering wei degelijk sprake kan zijn van effecten. Deze effecten zijn nu niet
meegenomen.

~zware metalen en dioxine>.
In de reactie van Appellant wordt aangegeven dat voor sommige stoffen als dioxinen,
cadmium, koper en kwik nu al de concentraties van het "verwaarloosbaar risiconiveau"
worden overschreden. Appellant verzoekt grenswaarden te stellen aan de concentratie zware
metalen en dioxines.

Cumulatieve effecten
Appellant vraagt zich af of de uitbre'lding van industrieen en de daaraan gekoppelde
toename van emissies en lozingen past binnen de Natuurbeschermingswet en de
Kaderrichtlijn Water~

Overwegingen naar aanleiding van de ingebrachte reacHes:
De maximale belasting van het oppervlaktewater is in de Wvo-vergunning in de vorm van
warmtevracht gelimiteerd tot een niveau dat voor het oppervlaktewater aanvaardbaar is. De
vergunninghouder zal binnen deze grenzen moeten opereren. Dat geldt derhalve ook voor
de momenten waarop thermoshocks worden toegepast. De toepassing van thermoshocks bij
bestrijding van de algen- en schelpdieraangroei voldoet aan de BBT voor koelwatersystemen.
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Het effect van de warmteshocks (korte periode, kleine waterhoeveelheid) op de gemiddelde
warmtevracht is gering. Vanwege stopzetten van een gedeelte van de onttrekking neemt het
te lozen debiet af. Ondanks de stijging van de temperatuur zal de lozing na beeindiging van
het thermoshockproces niet resulteren in een overschrijding van de vergunde waarde van de
warmtevracht. In het geval van stoominjectie wordt een gedeelte naar de koelwaterinlaat
teruggevoerd. Door recirculatie van dit gedeelte zal, ondanks de stijging van de temperatuur
na beeindiging van het thermoshockproces, dit niet resulteren in een overschrijding van de
vergunde waarde van de warmtevracht.

In het kader van deze vergunning is aandacht besteed aan de inname van koelwater in de
Wilhelminahaven en de effecten daarvan op het oppervlaktewater van de haven, maar ook
op de mogelijke inzuiging van vis. Op basis van de eigenschappen van de Wilhelminahaven
is de verwachting groot dat de Wilhelminahaven geen paai- of opgroeigebied is. Bij een
dergelijk standpunt is door het RIZA bepaald dat het effect acceptabel is. Aangezien
kwantitatief niet zeker is of dit standpunt correct is, is in het kader van deze vergunning een
nader onderzoek voorgeschreven. Mocht blijken in de meest extreme situatie, dat sprake is
van een significante hoeveelheid, dan zijn aanvullende technische maatregelen mogelijk ter
preventie van inzuiging van vis, bijvoorbeeld door toepassing van geluidsschermen. Voorts
wordt inderdaad genoemd dat in de Startnotitie Milieu-effectrapportage verdieping en
uitbreiding Eemshaven dat de huidige waterinstroom circa 200 m3/s bedraagt. In de
inspraakreactie wordt hierover opgemerkt dat de onttrekking van 50 m3 Is een significant
deeI is. Derhalve is dan ook in het kader van deze vergunning het eerder genoemde
onderzoek voorgeschreven.

Overeenkomstig het verzoek van de Waddenvereniging zijn in het kader van deze Wvo
vergunning aanvullende eisen gesteld aan de kwaliteit van het te lozen afvalwater,
waaronder inbegrepen de concentraties aan zware metalen en dioxines. Door het stellen van
deze lozingseisen wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater beschermd.

Uit de Immissietoets blijkt dat onderhavige lozing geen significante bijdrage levert aan het
overschrijden van waterkwaliteitsdoelstellingen die zijn vastgesteld voor de Eems. In dat
geval is derhalve geen sprake van achteruitgang in het licht van de wijze waarop dat in de
KRW is verwoord en is de aangevraagde lozing niet in strijd met het principe van 'geen
achteruitgang' uit de KRW.

4.7 Besluit Risico Zware Ongevallen
In het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO 1999) is vastgelegd bij welke
opslaghoeveelheden bedrijfsspecifiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken. De
toegepaste stoffen en opgeslagen hoeveelheden (zuurstof en syngas) bij NUON zijn zodanig
van aard en hoeveelheid dat in het kader van het BRZO 1999 een veiligheidsrapport is
vereist. Het zogenaamde 'sterretjes-VR' is als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

Het door NUON ingediende 'sterretjes-VR' bevat de informatie die wordt verlangd in het
kader van de vergunningaanvraag Wet milieubeheer en Wet verontreiniging
oppervlaktewateren (zie RIB/CPR20). NUON is aangewezen tot het maken van een QRA op
basis van de aanwezigheid van zuurstof en syngas in hoeveelheden boven de geldende
drempelwaarden. Tevens is een opslag van ammonia (een oplossing van 25% ammoniak in
water) voorzien. In het veiligheidsinformatieblad is aangegeven dat aileen R34 van
toepassing is, en derhalve is het opstellen van een MRA niet noodzakelijk.
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4.8 Milieuzorgsysteem
In de aanvraag is aangegeven dat NUON het voornemen heeft am in de bedrijfsvoering een
milieuzorgsysteem (MZS) te integreren. Volgens de gangbare normen houdt dit in dat het
bedrijf zodanige (organisatorische) maatregelen heeft ge'implementeerd dat het in staat is
am te voldoen aan de opgelegde wet- en regelgeving en invulling geeft aan een continue
verbetering van de milieuprestaties. De doelstellingen op het gebied van milieu zullen
worden opgenomen in een bedrijfsmilieuplan (BMP). De voortgang bij het bereiken van deze
doelstellingen zal jaarlijks worden gerapporteerd in een milieujaarverslag.

4.9 Opzet van de vergunning
In het huidige milieubeleid bestaat de tendens am de verantwoordelijkheid van de realisatie
van milieudoelstellingen in toenemende mate bij de bedrijven neer te leggen. De overheid
behoudt hierbij de verantwoordelijkheid am de kaders vast te stellen waarbinnen de
prestaties op milieugebied van bedrijven zich dienen te bevinden. In de aanvraag heeft
NUON aangegeven een milieuzorgsysteem te willen realiseren. Dit biedt de mogelijkheid dat
de bedrijfsvoering met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het milieu binnen het
onderhavige bedrijf zal gaan voldoen aan de huidige opvattingen en dat in de toekomst, op
basis van gelijkwaardigheid tussen het bedrijf en het betrakken bevoegd gezag, een continu
verbeteringspraces ten aanzien van het milieu zal plaatsvinden.

In afwachting van de implementatie van het milieuzorgsysteem en gegeven het feit dat het
hier een nieuw bedrijf betreft, is besloten vooralsnog een vergunning te verlenen met
traditionele lozingseisen gericht op directe bewaking van de Beste Beschikbare Technieken.
Om die reden is oak vastgehouden aan het - in de beginfase - indienen van
kwartaalrapportages teneinde de handhaafstrategie hierop direct aan te kunnen passen. Op
grand van behaalde resultaten in de continue verbetering en de overname van de
verantwoordelijkheden bij de realisatie van de milieudoelstellingen bestaat de mogelijkheid
am de voorschriften te wijzigen naar het model van een vergunning op hoofdlijnen middels
een verzoek tot wijziging of een ambtshalve wijziging van de vergunning.

4.10 Voorbereidingsperiode
De aanvrager verwacht niet binnen 3 jaar na het van kracht worden van de vergunningen te
kunnen starten met de activiteiten. Daarvoor is het voorbereidingsproces en de bouwperiode
te complex en omslachtig. Op grand van artikel8.18 sub 2 van de Wet milieubeheer
verzoekt de aanvrager een termijn van 5 jaren vast te stellen waarbinnen de inrichting moet
zijn voltooid en in werking gebracht.
Specifiek voor de voorbereidingsfase zal mogelijk lazing van grondwater plaatsvinden. Voor
dit afvalwater dient bij lazing op oppervlaktewater eveneens een Wvo-vergunning te
worden aangevraagd. De aanvrager heeft aangegeven dit in een separate aanvraag te zullen
doen.

5 BEDRIJFSBESCHRIJVING

5.1 Aigemeen
De aanvraag is gericht op de lazing van afvalwater, afkomstig van een te realiseren multi
fuel energiecentrale van NUON op het industrieterrein de Eemshaven (gemeente
Eemsmond). Het elektrisch vermogen van de inrichting bedraagt 1200 MWe. De te
gebruiken brandstoffen bestaan uit steenkool, petcokes, schone biomassa en aardgas.
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5.2 Productieprocessen
De activiteiten van de energiecentrale zullen bestaan uit:

het ontvangen, accepteren, opslaan, overslaan en verbranden van steenkool, petcokes
en schone biomassa;
produceren en reinigen van syngas
verstoken van syngas en aardgas
het opwekken van stoom, en vervolgens omzetting hiervan in elektriciteit en warmte;
het reinigen van de bij de verbranding ontstane rookgassen;
het afvangen, bewerken, opslaan en afvoeren van reststoffen.

Daarnaast zullen de volgende onderdelen worden gerealiseerd:
interne transportsystemen voor steenkool, petcokes en biomassa;
voorbehandelingsinstallaties;
ve rgassingssinstallatie;
gasturbine, generatoren, stoomturbines en watergekoelde condensor;
rookgasreiniging;
afvoersysteem voor reststoffen en bijbehorende behandelingsinstallaties.

5.3 Procesbeheersing

5.3.1 Aigemeen
Aile processen zijn volcontinu, d.w.z. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar in bedrijf,
behoudens onderbrekingen voor groot onderhoud. De procesregeling en -besturing van de
geautomatiseerde productieprocessen vindt plaats vanuit een centrale meet -en regelkamer.

5.3.2 Beheersing afvalwaterlozing
Verontreinigde afval(water)stromen worden niet geloosd maar afgevoerd naar een
afvalwaterbehandelinginstallatie. De schone afvalwaterstromen bestaande uit koelwater,
retentaat van de Reversed Osmosis (RO)-installatie en niet-verontreinigd hemelwater
worden zander verdere behandeling geloosd. De te nemen maatregelen en de bijbehorende
techniek voor het te lozen afvalwater zijn uitgevoerd conform de Europese IPpe richtlijnen.

5.4 Afvalwaterstromen algemeen

5.4.1 Inleiding
Bij het proces komen verschillende afvalwaterstromen vrij. die al dan niet rechtstreeks op het
oppervlaktewater worden geloosd. Een gedeelte van de vrijkomende afvalwaterstromen
wordt op het eigen terrein in een afvalwaterbehandelinginstallatie behandeld.

De afvalwaterstromen waarvoor een vergunning is aangevraagd zijn:
Lming na behandeling in de ABI (nader te bepalen OR de Eems of de Wilh_elminahaven);

a) hUishoudelijk afvalwater
b) procesafvalwater;
c) schrob-, lek en spoelwater;
d) ketelspuiwater;
e) laboratoriumafvalwater;
f) terugspoelwater van de demin-installatie';
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g) verontreinigd hemelwater;
h) bluswater.

Rechtstr~b.e.lozing (nader te bepalen op de Eems of de Wilhe/minahavenl:
i) Retentaat van de reversed-osmosis installatie;
j) Niet verontreinigd hemelwater en mogelijk verontreinigd hemelwater
k) Retourwater van de afscheidingsinstallatie afkomstig van de technische

voorzieningen voor het beperken van de intrek van aquatische organismen.

Rechtstreekse lozing op de Eems (via lozingspuntll:
I) Koelwater;

5.4.2 Effluent van de Afvalwaterbehandelingsinstallatie
NUON past een drietraps afvalwaterbehandelinginstallatie (ASI) toe om aile vrijkomende
stromen bij de bedrijfsvoering (inclusief huishoude/ijk afvalwater en verontreinigd
hemelwater) te behandelen, alvorens het (samen met het hoofdkoelwater) te lozen op het
oppervlaktewater. De ASI bestaat uit een eerste gedee/te, een stripper-installatie. Vervoigens
uit een tweede gedeelte, specifiek voor verwijdering van onder andere zware meta/en, en
wei door middel van flocculatie, sedimentatie en fi/tratie. De derde trap is een biologische
zuivering. In deze ASI worden de volgende afvalwaterstromen behandeld:

5.4.2.1 Huishoudelijk afvalwater
Op het terrein komt afvalwater vrij dat met afvalwater van huishoudens vergelijkbaar is. In
principe streeft de NUON er naar om dit afvalwater aan te sluiten op de openbare riolering.
Omdat deze nog niet aanwezig is en het niet duidelijk is of deze wordt aangelegd, wordt er
van uit gegaan dat lozing op de ASI noodzakelijk is. Het betreft in de praktijk afvalwater van
toiletten, overige sanitaire voorzieningen en kantine(s). Het afvalwater bevat hoofdzakelijk
organische, goed afbreekbare verontreinigingen.

5.4.2.2 Procesafvalwater
In de eerste trap van de ASI (=slurry stripper) wordt een tweetal afvalwaterstromen gebracht
die gekenmerkt kunnen worden als procesafvalwater. Het betreft afvoerwater van de 'wet
scrubber' (natte gaswassectie) en spuiwater van het slakkenbad. Seide stromen worden in de
ASI verder doelmatig verwerkt en behandeld.

5.4.2.3 Schrob-, lek- en spoelwater
Op verschillende plaatsen in de bedrijfsvoering komen kleine afvalwaterstromen vrij bij
lekkages van pompen, schoonhouden van ruimtes en dergelijke. De hoeveelheid afvalwater
die daarbij vrijkomt wordt geschat op 3.000 m'/jaar en samengebracht onder de noemer
schrob-, lek- en spoe/water. Onderdeel van deze afvalwaterstroom is ook het waswater dat
vrijkomt bij het reinigen van de compressoren en gasturbines. Hierbij wordt ook een
reinigingsmiddel gebruikt (zie paragraaf 6.2.3).

5.4.2.4 Ketelspuiwater
Ketelwatersystemen zijn in principe gesloten. Om de kwaliteit van het ketelwater op peil te
houden wordt continu ketelwater gespuid. Op jaarbasis komt hierbij ongeveer 100.000 m'
afvalwater vrij. Sij onderhoudswerkzaamheden wordt nog eens de inhoud van een ketel
afgelaten naar een spuibassin. In dit bassin krijgt het afvalwater tijd om af te koelen, alvorens
het in de ASI wordt gebracht. Sij het onderhoud van de ketels komt circa 120 m3 per keer
vrij. Elke ketel moet meerdere malen per jaar worden onderhouden.

31



DNN 2007/xxxx

5.4.2.5 Laboratoriumafvalwater
De multi-fuelcentrale kent een eigen laboratorium voor het verrichten van basisanalyses, ten
behoeve van procescontrole. Bij de laboratoriumwerkzaamheden komt spoelwater vrij. Dit
wordt geloosd op de AB!. Chemicalien en analyserestanten worden niet geloosd maar
separaat opgevangen en afgevoerd naar een erkend verwerker.

5.4.2.6 Terugspoelwater van de demi-installatie
Het ontzilte zeewater alsmede een gedeelte van het ingezamelde condensaat wordt in een
demineralisatie-installatie behandeld voor verdere procesdoeieinden. Met een kation en een
mengbedfilter worden ionen en zwevende stof afgevangen en verwijderd. De filters worden
periodiek met zoutzuur en natronloog geregenereerd. Het terugspoelwater wordt geloosd
op de AB!. In de demi-installatie wordt als hulpstof aileen een anti-sealant gebruikt.

5.4.2.7 Verontreinigd hemelwater
Binnen de te realiseren inrichting worden twee hemelwaterinzamelsystemen gerealiseerd.
Het hemelwater dat in contact kan komen met verontreinigde oppervlakken (circa 136.000
m') wordt ingezameld en getransporteerd met het (vuil)hemelwaterrioo!. Het betreft hier
hoofdzakelijk het terreinoppervlak waar kolengruis wordt opgeslagen. Het verontreinigde
hemelwater wordt afgevoerd via een bezinkput naar de ABI

5.4.2.8 Bluswater
Indien sprake is van brand, zal het bluswater separaat worden opgevangen in een
noodopvangbassin (2400 m3). Pas na analyse van de kwaliteit van het bluswater zal worden
bepaald of dit afvalwater in de eigen ABI kan worden behandeld en geloosd of dat het moet
worden afgevoerd naar een externe verwerker.

5.4.3 Koelwater
Het koeiwater wordt ingenomen uit de Wilhelminahaven en daarna weer geloosd via het
eigen koelwaternet op de Eems. Het debiet bedraagt maximaal45 m3/s (162.000 m3/uur).
De maximale warmtevracht van de lozing bedraagt, gemiddeld per etmaal, 1000 MW.

Bij inname vanuit de haven passeert het oppervlaktewater een grof rooster en eenfijne zeef
(5-8 mm). Het afgevangen materiaal wordt afgevoerd naar een scheidingsinstallatie. Hier
wordt ingezogen vis teruggevoerd naar de haven. Het gereinigde oppervlaktewater wordt
naar de condensors gevoerd en daarna als opgewarmd koelwater weer geloosd op de Eems
(achter de zeedijk). Ter plaatse van het lozingspunt wordt een lozingsconstructie aangelegd
om het wegspoelen van de bodem te voorkomen.

Aan het koelwater worden geen chemicalien toegevoegd. Om toch aangroei te voorkomen
dan wei zoveel mogelijk te beperken wordt de thermoshockmethode toegepast. De
temperatuur van het koelwater in het systeem wordt opgevoerd tot maximaal 50°C. Dit
tijdenjk hetere koelwater wordt geloosd. Naast de thermoshockmethode wordt ook het
Taproggesysteem toegepast waarbij de condensorpijpen mechanisch worden gereinigd met
sponsrubberen ballen. Twee keer per jaar vindt nog een mechanische reiniging plaats met
carborundumkogels. Met de inzet van bovenstaande methoden kan het gebruik van
biociden worden voorkomen.
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5.4.4 Overige geloosde afvalwaterstromen
Retentaat van de RO-installatie.
Er is voor de bereiding van proceswater en voor de demineralisatie geen zoetwaterbron
aanwezig. Daarom wordt zeewater ontzilt door een tweetraps omgekeerde osmose
installatie. In deze installatie kan circa 1000 m3/h zeewater worden behandeld. Dit levert dan
250 m3 ontzilt water op voor verdere behandeling en gebruik in de inrichting. De overige
750 m3 bestaan uit 'ingedikt' zeewater (retentaat). Deze stroom wordt weer geloosd op de
Eems. In het retentaat zitten aileen de van nature aanwezige stoffen uit het ingenomen
zeewater. De concentraties van deze stoffen Iiggen door het indikken hoger dan in het
onttrokken zeewater.

Hemelwater
Naast het verontreinigd hemelwaterriool zal ook een hemelwaterriool voor niet
verontreinigd hemelwater (in de aanvraag genoemd schoon hemelwater) worden aangelegd.
Het hemelwater van oppervlakken die niet verontreinigd zijn wordt via dit riool rechtstreeks
op het oppervlaktewater geloosd. Het hemelwater van terreinoppervlakken waar mogelijk
sprake is van een beperkte hoeveelheid verontreinigende stoffen (rijwegen/parkeerterreinen)
wordt ook rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd. Voor deze oppervlakken worden
decentrale zUiveringstechnische voorzieningen ingezet (olie-/slibafscheiders). In de aanvraag
is aangegeven dat deze voorzieningen van voldoende capaciteit zijn.

Retourwater van de viszeven
Ten behoeve van het koelwater wordt oppervlaktewater ingetrokken vanuit de
Wilhelminahaven. Dit water passeert een grof rooster en daarna een filter waarmee vissen
afgescheiden kunnen worden. In een scheidinginstallatie wordt de vis gescheiden van ander
afgevangen materiaal. Met behulp van een waterstroom wordt de vis geretourneerd naar de
Wilhelminahaven.

Afvalwater tijdens ~bouwfase

In de aanvraag is aangegeven dat de volgende afvalwaterstromen vrijkomen:
- huishoudelijk afvalwater van maximaal 5000 werkmensen;
- spoelwater van de werkplaats;
- spoelwater van de restauratieruimte.

Tijdens de bouwfase zuilen maximaal 5000 werkmensen aanwezig zijn. Hierbij komt
afvalwater vrij, te weten huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afvalwater, inclusief
spoelwater van de restauratieruimte. Dit spoelwater zal via een vet/water scheider geloosd
worden. Tevens komt ten gevolge van werkzaamheden afvalwater vrij. Dit betreft
spoelwater afkomstig van de werkplaats. Dit zal via een olie/water scheider geloosd worden.
AI deze afvalwaterstromen wilen op de riolering geloosd worden. In het geval nog geen
riolering aangelegd is, zullen deze afvalwaterstromen via een aerobe biologische
zulveringsunit op het oppervlaktewater geloosd worden.
Zodra de gehele installatie in werking is, uiterlijk 5 jaar na het van kracht worden van deze
vergunning, komen deze afvalwaterstromen te vervallen.
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6 BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

6.1 Toetsing aan IPPC en de Beste Beschikbare Technieken
De inrichting van de aangevraagde installatie valt onder de categorie 1.1 van de IPPC
Richtlijn. Op grond van deze richtlijn dient het bedrijf de Beste Beschikbare Technieken
(BAT/BBT) volgens de huidige stand der techniek voor koelwatersystemen toe te passen.
Gezien de aard van de overige aangevraagde afvalwaterstromen dient het bedrijf tevens
BATIBBT toe te passen voor de verwerking van het overige te lozen afvalwater.

6.1.1 Toetsing aan IPPC
Voor toetsing van de afvalwaterstromen is gebruik gemaakt van de volgende BREF's:

Large Combustion Plants;
Industrial Cooling Systems;
Common Waste Water and vyaste Gas Treatment.

De overige aspecten, waaraan volgens de IPPC Richtlijn aan moet worden voldaan, worden
bij de aflOnderlijke onderwerpen van de beoordeling van de afvalwatersituatie besproken en
betreffen:

het voorkomen van ongevallen en het beperken van de gevolgen van onvoorziene
lozingen;
de be'invloeding van de emissie over langere afstand;
de toetsing aan de milieukwaliteitsnormen (Hemissie/immissietoets").
voorschiften voor controlemogelijkheden op de lozing en het indienen van meet- en
registratie rapporten (monitoring).

Bij de beoordeling aan BBT is tevens het advies van het RIZA geraadpleegd.

6.1.2 Toetsing van de afvalwatersituatie aan BREF Large Combustion Plants
De gedefinieerde BAT uit deze BREF richt zich voor het aspect afvalwater op de opslag van
brandstoffen, rookgasreiniging, transport van slak en de behandeling van vrijkomende
afvalwaterstromen. In de aanvraag is aangegeven of aan de BBT wordt voldaan. Voor de
situatie bij NUON zijn de aan water gerelateerde aandachtspunten derhalve:
• Aandacht voor de samenstelling van de brandstoffen, waarbij in een bijlage van het

m.e.r. de samenstelling van de brandstofmix die vergelijkbaar is met de brandstofmix die
in andere Nederlandse centrales wordt gebruikt;

• Het bij de opslag vrijkomende verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en
behandeld in de ABI;

• Voor de behandeling van afvalwater dat vrijkomt van de rookgasreiniging geeft NUON
aan dat in de ABI flocculatie, sedimentatie en filtratie wordt toegepast. Hiermee geeft
NUON een goede invulling van BBT, aangezien de zware metalen zich via
complexvorming hechten aan het zwevend stof. Door middel van met name filtratie kan
een vergaande verwijdering van zware metalen, lOals kwik, plaatsvinden;

• Naast de behandeling van het afvalwater is ook het sluiten van kringlopen van processen
onderdeel van BBT, waarbij NUON invulling geeft door het afvalwater uit het slakkenbad
zoveel mogelijk te recirculeren. Een spui zal worden behandeld in de ABI;

• Tevens is ammoniakreductie uit de lucht een belangrijk item. Ammonia(k) wordt
toegepast bij de SCR en via stripping naar de waterfase gebracht. In de ABI, specifiek de
nageschakelde biologische zuivering, wordt het verder afgebroken;
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• Voorts wordt aangegeven om spuiwater van de demininstallatie te neutraliseren. Dit
wordt gedaan door deze afvalwaterstroom naar de ABI te leiden, waar neutralisatie een
onderdeel van uitmaakt;

• Het waswater van de reiniging van een gedeelte van de installatie
(ketels/luchtvoorverwarmers/vliegasvangers, indien toegepast) wordt opgevangen en
extern behandeld. NUON verwerkt dit afvalwater niet zelf;

• Tenslotte wordt het hemelwater van het terrein, althans de verontreinigde delen daarvan,
opgevangen en behandeld, voordat het wordt geloosd.

NUON heeft gekozen voor een RO-installatie als basis voor de productie van demiwater.
Daarmee is er geen sprake van een behandeling van regeneraat. Het retentaat bevat aileen
van nature voorkomende stoffen (in hogere concentraties) en wordt weer geloosd op het
oppervlaktewater. Verontreinigd condensaat wordt wei teruggevoerd naar de polishing unit
(inclusief neutralisatiebassin).

Op grond van het bovenstaande wordt voldaan aan BBT.

6.1.3 Toetsing van de koelwatersituatie aan BREF Industrial Cooling Systems
In het BREF "Reference Document on the application of Best Available Techniques to
Industrial Cooling Systems" wordt niet specifiek op het productieproces ingegaan, maar
worden de specifieke technische eisen ten aanzien van koelsystemen gesteld. De algemene
aanpak voor koelsystemen dient volgens dit BREF te bestaan uit:

a) het terugdringen van de noodzaak van koeling;
b) het hergebruiken van vrijkomende warmte en de hieraan gerelateerde reductie van

het watergebruik;
c) het beperken van de impact op het omliggende milieu (beperking visintrek en de

beperking van chemische en thermische verontreiniging).

Op basis van dit BREF voor koelwatersystemen kan worden gesteld dat een
doorstroomkoelsysteem met gebruikmaking van zeewater, voor installatie in de
kustgebieden wordt beschouwd als BBT, in combinatie met het laagste energieverbruik. Met
een doorstroomkoelsysteem en een temperatuurverschil over de condensor van 6-7°( kan
een zo groot mogelijk deel van de warmte omgezet worden in elektriciteit.
Het zeewater dat wordt ingenomen wordt geheel teruggevoerd. Recirculatie en accumulatie
van opgewarmd oppervlaktewater wordt voorkomen door voldoende afstand tussen
inname- en lozingspunt. Door de gunstige eigenschappen van de getijdenhaven met
betrekking tot de verversing van het oppervlaktewater is er geen significante opwarming van
het ontvangende watersysteem.

Hulpprocessen worden gekoeld met een apart gesloten koelsysteem. Warmte van dit
koelsysteem wordt afgevoerd via warmtewisselaars naar de hoofdkoelwaterstroom. Hiermee
worden voorkomen dat door lekkages of andere onvoorziene gebeurtenissen
verontreinigende stoffen in het koelwater en zo direct in het oppervlaktewater terecht
kunnen komen.

Ter beperking van chemische verontreiniging en daarmee het voorkomen van een
verminderde warmteoverdracht is bij het ontwerp van het hoofdkoelsysteem gekozen voor
een voldoende hoge doorstroomsnelheid en voor materiaal dat geen chemische conservering
behoeft. Aangroei in het hoofdkoelwatersysteem wordt voorkomen door het toepassen van

35



DNN 2007/xxxx

thermoshocks, het Traproggesysteem en periodieke behandeling met carborundumkogels
wordt een inzet van chemische aangroeibestrijding voorkomen.

Visinzuiging door de koelwaterinname wordt beperkt door toepassing van zeefinstallaties.
Hierbij wordt ingezogen vis afgescheiden van overige afvalstoffen en teruggevoerd naar de
Wilhelminahaven. Met de toegepaste installaties wordt een overlevingskans van 50-80%
gerealiseerd.

Tevens dient te worden opgemerkt dat ten aanzien van gebruik van restwarmte, de
mogelijkheden onderzocht worden in de regio. Zo kan wellicht warmte geleverd worden aan
de LNG-terminal, of wellicht aan andere gebruikers als kassen. Hieromtrent zijn in het kader
van de vergunning krachtens de Wet milieubeheer nadere voorschriften opgenomen en
dient NUON onderzoek te verrichten, alsmede in het kader van MJV over de voortgang te
rapporteren. Op deze wijze is voldoende stu ring en controle mogelijk, mede vanuit
Rijkswaterstaat als wettelijk bevoegd gezag voor beoordeling van het MJV. Tevens kan zo
ook sturing plaatsvinden op de resultaten van het onderzoek.
Beeindiging of reductie van de directe lozing van koelwater wordt vanuit
waterkwaliteitsoogpunt weliswaar wenselijke geacht, doch vormt gezien de
verontreiniginggraad en de vergunbaarheid van de lozing, geen reden tot het verbinden van
een onderzoeksverplichting aan de vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren, additioneel aan hetgeen reeds aan de vergunning ingevolge de Wet
milieubeheer wordt verbonden vanuit het energieaspect.

Op grond van het bovenstaande wordt voldaan aan BBT.

6.1.4 Toetsing van de afvalwatersituatie aan BREF Emissions from storage
In het BREF "Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage"
worden diverse technieken gerdentificeerd die als BBT kunnen worden aangemerkt en van
toepassing zouden. Een deeI hiervan wordt overigens ook genoemd in het BREF Large
Combustion Plants.

Voor wat betreft de indeling van de technieken worden de volgende categorieen
aangehouden:
1. opslag van vloeistoffen of vloeibare gassen met het oog op preventie en bestrijding van

emissies:
• door het treffen van algemene maatregelen;
• door het toepassen van specifieke maatregelen, afhankelijk van de uitvoeringsvorm

van de tank;
• door het treffen van maatregelen, specifiek gericht op situaties tijdens incidenten en

calamiteiten;
2. overslag en handling van vloeistoffen en vloeibare gassen met het oog op preventie en

bestrijding van emissies:
• door het treffen van algemene maatregelen;
• door specifieke maatregelen voor leidingen en appendages.

3. stofemissies van open en gesloten opslagen alsmede verpakte materialen;
4. veiligheids- en risicomanagement;
5. stofemissies ten gevolge van overslag en handling van vaste stoffen.

NUON geeft invulling aan BBT door:
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• het in gebruik nemen van een gecertificeerd milieuzorgsysteem waarin ook maatregelen
worden opgenomen voor de ontvangst, overslag en opslag van brandstoffen en
hulpstoffen;

• het inrichten van een plan ten behoeve van (preventief) onderhoud en inspectie en de
uitvoering daarvan;

• het opzetten en implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem;
• bij het ontwerp van de overslag- en opslagsystemen is rekening gehouden met de

karakteristieken en eigenschappen van de brandstoffen en hulpstoffen;
• speciaie overslagtechnieken voor de kolenopslag in de open iucht. Zoais overkapte

transportbanden en gesloten grijpers. 80vendien wordt de kolenopslag, indien nodig,
besproeid met water en een bindmiddei om stofemissie, onder andere naar het
oppervlaktewater, te voorkomen;

• de opslag van biomassa vindt overdekt plaats;
• de opslag van milieubezwaarlijke hulpstoffen vindt piaats in speciale tanks die voidoen

aan de PGS- en NR8-richtlijnen. Daardoor worden ontoelaatbare emissies zoveel
mogelijk voorkomen en Is voorzien in een calamiteitenopvang;

• opslagtanks zijn gereserveerd voor een product.

6.1.5 Toetsing van de afvalwatersituatie aan BREF Waste water and waste gas treatment
In het 8REF "Reference Document on 8est Available Techniques in Common Waste Water
and Waste Gas Treatment" wordt vermeld dat de schone afvalwaterstromen gescheiden
moeten worden van de overige afvalwaterstromen. 8ij NUON wordt hieraan gevolg
gegeven door verontrelnigd afvalwater dat afkomstlg is van aile bedrljfsonderdelen op te
vangen, te transporteren naar en te behandelen in een eigen
afvalwaterbehandelinginstallatie.

In het 8REF large combustion plants is het aspect afvalwater al voor een belangrljk gedeelte
meegenomen in de beschrljving van 88T. Omdat het 8REF Waste water and waste gas
treatment een horizontaal 8REF is gaan de 88T verder en heeft een bredere scope. Daardoor
zijn onderdelen van dit 8REF goed toepasbaar op de bedrijfsvoerlng van NUON. In
onderstaande beoordeling is rekening gehouden met het feit dat de elektriciteitscentrale van
NUON geen chemische industrie is en dat daarmee onderdelen van 88T minder goed
toepasbaar zijn.

Aigemeen:
NUON past een miiieuzorgsysteem toe en kiest voor een afvalwaterinzamelsysteem waarbij
schone en vuile stromen zoveel mogelijk gescheiden worden gehouden. Gelet op
calamiteiten (bv brand in de kolenopslag) is een calamiteitenbassin/bluswaterbassin
voorzlen.

De verwachte concentraties verontreinigende stoffen (8ZV/CZV/totaal stlkstof) vallen
binnen de range van de 88T. in het kader van deze vergunning zijn tevens lozingseisen
gesteld aan het te lozen afvalwater.

Voor de specifieke afvalwaterstromen zijn bijzondere technieken genoemd als 88T. Deze
technieken worden door NUON toegepast.

Op grond van het bovenstaande wordt voldaan aan 88T.
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6.2 Beoordeling lozingsituatie volgens Emissie-/lmmissiebeleid
De verontreiniging in het afvalwater waarvoor een lazing is aangevraagd bestaat
voornamelijk uit warmte van de koelwaterlozing en uit natuurlijke zouten afkomstig van de
demi-installatie en het RO-systeem. Het hemelwater afkomstlg van verharde terreinen kan
verantreinigd zijn met stoffen en alien afkomstig van opslag en verkeersbewegingen.
Daarnaast is sprake van een belasting van het oppervlaktewater als gevolg van de lazing van
effluent van de AB!.

NUON heeft in de aanvraag per verantreinigende stof aangegeven welke concentraties
haalbaar zijn met de getroffen zUiveringstechnische maatregelen. Oak heeft NUON
berekend op basis van verdunningsfactoren (koelwater/getijdenvolumen) wat de verwachte
concentratiebijdragen zijn van de realisatie van de multi-fuelcentrale. Hierbij is uitgegaan van
het meest kritische moment (zomerperiode). Voor aile stoffen uitgezonderd PAK wordt de
streefwaarde onder kritieke condities niet overschreden. Aileen wanneer de samenloop van
omstandigheden zodanig is dat er een maximale concentratie PAK wordt geloosd op het
moment van extreme lage waterstanden kan de streefwaarde kortstondig worden
overschreden. De MTR komt niet in gevaar. Gelet op het feit dat deze samenloop van
omstandigheden zich maar zeer incidenteel zal voordoen en dat daarbij aileen de
streefwaarde korte tijd wordt overschreden, zander dat de MTR in gevaar komt, kan deze
lazing worden toegestaan. De waterkwaliteit zal hierdoor niet significant of structureel
verslechteren.

6.2.1 Beoordeling lozing koelwater
De aanvrager heeft een uitgebreide modelmatige benadering gemaakt van de effecten van
de lazing van koelwater op het oppervlaktewater. Daarvoor is gebruik gemaakt van het
zogenaamde driedimensionale model POM (Princeton Oceanografic Model). In deze
modelstudie is oak meegenomen: de effecten van de lazing op de inlaat van zowel de eigen
installatie als de elektriciteitscentrale van Electrabel als de effecten van de gezamenliike
lazing van warmtevracht op het Eems-Dollardestuarium.

NUON heeft er voor gekozen am het lozingspunt van koelwater vlak achter de dijk te
leggen ('on-shore'). Hierdoor wordt een recireulatiestroom zoveel mogelijk voorkomen.
Bovendien is er sprake op dit lozingpunt (Doekegat) van een ruimontvangend
oppervlaktewater met getijdenbeweging waardoor lokale opwarmingseffecten ter plaatse
van het lozingspunt zoveel mogelijk worden voorkomen. Uit de eerder genoemde
modelstudie blijkt dat daardoor de temperatuur van het oppervlaktewater lokaal wat hager
wordt dan bij een zogenaamde 'off-shore'-Iozing. Desondanks voldoet de lazing aan de
criteria van CIW (nu LBOW) voor de mengzone in zoute wateren.

De toetsing van koelwater geschiedt op grand van de beleidsuitgangspunten op drie
onderdelen: onttrekking (zie 6.2.2.), mengzone en opwarming. Bij de beoordeling van deze
criteria is tevens het advies van het RIZA geraadpleegd.

Mengzone:
Uit de modelstudie blijkt dat de mengzone de 25%-grens van de natte doorsnede niet
overschrijdt bij een achtergrondtemperatuur van 22°C. Derhalve is voldaan aan het criterium
mengzone.
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Opwarming~

De lozing van NUON (in combinatie met de lozing van Electrabel) leidt tot een
temperatuurverhoging van het oppervlaktewater in het estuarium van minder dan 2°C met
een maximumtemperatuur van het oppervlaktewatersysteem van 25°C. Daarmee wordt
voldaan aan de opwarmingseis.
Voorts geeft NUON in de aanvraag aan dat gedurende een week in extremen situaties de te
lozen temperatuur tot 32°C kan oplopen. Hier wordt specifiek vergunning voor
aangevraagd. Omtrent dit verzoek wordt opgemerkt dat in de koelwaterstudie reeds
rekening is gehouden met deze omstandigheden. In scenario 3 en 5 worden namelijk de
meteorologische gegevens van de extreme zomer van augustus 2003 als uitgangspunt
gehanteerd. Uit de resultaten van de koelwaterstudie blijkt dat ook in de meest extreme de
aangevraagde lozing voldoet aan het criterium opwarming.

In het RIZA advies wordt tevens de 3D-modellering beoordeeld. Daarin wordt
geconcludeerd dat in de gepresenteerde modelresultaten de pluim van Electrabel tot buiten
de gehanteerde modelgrenzen reikt. Dit is niet overeenkomstig de stelregels voor 3D
modelleringen. Derhalve is in het kader van deze vergunning een voorschrift opgenomen om
aan te geven hoe calibratie en verificatie van het model heeft plaatsgevonden.

6.2.2 Beoordeling inname koelwater
Het koeiwater wordt onttrokken uit het meest oostelijke deer van de Eemshaven
(Wilhelminahaven). Normaal gaat men bij de beoordeling van de inname uit van
kwantitatieve gegevens. Bij gebrek aan deze kwantitatieve gegevens wordt nu uitgegaan
van de volgende kwalitatieve benadering. De Wiihelminahaven is een onnatuurlijk
aangelegde haven, met rechte damwanden en grote dieptes. De natuurlijke eigenschappen
voor paai- en opgroeigebieden zijn derhalve afwezig. Door deze keuze verwacht men dat
door de onttrekking uit deze getijdehaven de ecologische impact gering is en dat de visintrek
tot een minimum beperkt blijft.

Specifiek voor deze situatie wordt de inlaat van koelwater op een diepte van circa 10 meter
aangebracht. Daarbij blijft een afstand van 5 meter bestaan tussen de onderzijde van de
inlaatpijp en de bodem van de Wilhelminahaven. Bij de havenafmetingen en daarmee de
volumina van het oppervlaktewater van de Wilhelminahaven betekenen deze
uitgangspunten dat de inzuigsnelheid lager dan 0,5 meter per seconde (zoals gesteld in het
BREF) bedraagt, en wei 0,13 m/s. Met deze snelheid wordt de inzuiging van vislarven en
juveniele vis tot een minimum beperkt.

Ecologische karakterisering
Ondanks deze verwachting is concrete informatie omtrent de ecologische karakterisering van
de plaats van onttrekking is nog niet voorhanden. Derhalve is door het RIZA nagegaan of
mogelijk sprake kan zijn van significante effecten in allereerst de situatie dat de Eemshaven
geldt als paaigebied en/of opgroeigebied voor juveniele vis is, dan wei dat vislarven daar in
grote getale voorkomen. Vervolgens is nagegaan of sprake kan zijn van significante effecten
in de situatie dat deze karakterisering van de Eemshaven niet geldt.

Uit de resultaten, zoals ook opgenomen in het advies van RIZA, blijkt dat aileen sprake Is van
een nadere beoordeling op significante effecten in een situatie, die vergelijkbaar is met een
paaigebied en/of opgroeigebied. Derhalve is van belang nader te onderzoeken of dit deer
van de Eemshaven geldt als een paaigebied en/of opgroeigebied voor juveniele vis is, of een
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gebied waar vislarven in grote getale voorkomen. Derhalve is in het kader van deze
vergunning een onderlOeksverplichting opgenomen. Dit onderzoek zal zich tevens moeten
rich ten op de verhoudingen in de populatiedichtheid en de leeftijdsopbouw van de
betreffende vissoorten in de Wilhelminahaven ten opzichte van het Eems-estuarium.
Indien uit dit onderzoek blijkt dat inderdaad sprake is van een paai- en/of opgroeigebied is
vervolgens de vraag welke hoeveelheden en soort vis het in deze situatie betreft, en of dat
een significante hoeveelheid is ten opzichte van het Estuarium. Op basis van dit resultaat kan
een inschatting gemaakt worden van de aard van de visinzuiging. Ais hieruit blijkt dat deze
significant is, is nader onderzoek naar aanvullende technische maatregelen voorgeschreven
om inzuiging van organismen te verminderen (preventief), dan wei om overlevingskansen in
het koelwatersysteem te vergroten wanneer toch inzuiging optreedt.
Opgemerkt wordt dat in dit gebied meerdere bedrijven zijn geprojecteerd, die uit dezelfde
haven water onttrekken. Derhalve wordt geadviseerd om het hiervoor beschreven
onderzoek in samenspraak met deze betreffende bedrijven, zoals RWE, op te zetten en uit te
voeren.

Aan de hand van het bovenstaande kan worden vastgesteld dat hiermee wordt voldaan aan
de gestelde eisen voor het criterium onttrekking.

6.2.3 Beoordeling lozing tijdelijk afvalwater (bouwfase)
Het afvalwater dat vrijkomt tijdens de bouwfase zal behandeld worden in voorzuiveringen.
Dit betreft het spoelwater van de restauratieruimte (via een vet/water scheider) en het
spoelwater van de werkplaats (via een olie/water scheider). Dit zijn de geeigende technieken
bij lozing op de riolering. Indien nog geen riolering is aangelegd zal voor de lozing op het
oppervlaktewater eveneens gebruik gemaakt worden van een aerobe biologische
zUiveringsunit. Hiermee wordt voldaan aan BBT.
Ter bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater zijn hiervoor lozingseisen
gesteld, waarbij is aangesloten bij het Lozingenbesiuit Wvo stedelijk afvalwater.

6.3 Lozing van zwartelijststoffen
In het afvalwater van NUON is slechts beperkt sprake van zwartelijststoffen. De emissie van
arseen, kwik en cadmium worden veroorzaakt door het gebruik van de brandstof. Bovendien
komen in zeer geringe mate dioxines, furanen en PAK's vrij. Deze brandstof heeft een
gemiddelde samenstelling, vergelijkbaar met de mengsels zoals verstookt in andere
Nederlandse centrales.
Kwik en cadmium komen vrij bij de omzetting van de brandstof. Beide metalen worden in de
natte gasreiniging afgevangen, en naar de waterfase gebracht. Dit afvalwater wordt
behandeld in de ABI, door middel van flocculatie, sedimentatie en filtratie. Deze behandeling
wordt beschouwd als BBT. Verdere reductie van zware metalen is aileen mogelijk door
gebruik van alternatieve kwaliteiten brandstof. Verdere reductie van de emissie van arseen,
cadmium, kwik, dioxines, furanen en PAK's ligt daarmee buiten de bei'nvloedingssfeer van de
vergunninghouder. Het is daarom niet noodzakelijk om op grond van consolidatierichtlijn
2006/11 een tijdelijke duur te verbinden aan deze vergunning.

6.3.1 Toetsing aan ABM
In de aanvraag is aangegeven dat in dit vroege stadium geen keuze te maken is voor de te
gebruiken hulpstoffen. Desondanks is een algemeen overzicht vermeld van 'normaliter'
gebruikte stoffen bij energiecentrales. Daarbij zijn de stoffen met een saneringsinspanning A,
lOals organosulfide en adipinezuur meegenomen.
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In de aanvulling op de aanvraag wordt op een aantal bijlOndere stoffen nader ingegaan.
Ammonia is nodig am de uitstoot van NOx te verminderen en als conditioneringmiddel voor
het condensaat van de ketel. Ferrichioride, organosulfide en polyelectralyt worden gebruikt
als vlokmiddei in de ABI en zulien in een vervolgtrap van de ABI weer worden afgescheiden.
Daarmee wordt de lazing lOveel mogelijk beperkt. Natranloog wordt ingezet voor
regeneratie van ionenwisselaars, bij de gaswassing en de neutralisatie. Ais lOdanig wordt
deze stof niet geloosd.

De aanvrager noemt oak (categorieen van) stoffen waarvan nag geen ABM-indeling bekend
is. De aanvrager weet echter oak nag niet welke stoffen (of preparaten) gebruikt zullen gaan
worden. In deze vergunning is derhalve een voorschrift opgenomen dat er voor zorgt dat de
te gebruiken hulpstoffen moeten worden getoetst aan de ABM. De resultaten daarvan
moeten van te voren worden overgelegd.

6.3.2 Immissietoets
Om aan te tonen dat lozingen aanvaardbaar zijn voor de kwaliteit van het ontvangende
oppervlaktewater is in de aanvraag een immissietoets uitgevoerd. Op grand van de
systematiek die beschreven staat in het rapport van de Commissie integraal Waterbeheer
(CIW):"Emissie-immissie prioritering van brannen en de Immissietoets (CiW, 2000)" is
beoordeeld of de voor de Eems geldende waterkwaliteitsdoelstellingen worden overschreden
en in hoeverre de restlozing een significante invloed op deze overschrijding heeft. Met
behulp van deze systematiek wordt in een aantal stappen nagegaan of de lazing een
significante bijdrage levert aan het eventueel overschrijden van de MTR (en het VR voor
nieuwe lozingen) van de te lozen stoffen. Indien dat het geval is kunnen aanvullende
saneringsmaatregelen van de lozer worden verlangd.

Voor nieuwe lozingen dient eveneens gecontroleerd te worden of de lazing voldoet aan het
standstillbeginsel en dus de achtergrondconcentratie van de te lozen stoffen met niet meer
dan 10% verhoogt. Deze eis is doorgaans strenger dan de toets aan de
waterkwaliteitsdoelstellingen. Voor deze contrale is de 'immissietoets voor nieuwe lozingen'
ontwikkeld. Daardoor is de eerder genoemde immissietoets bestempeld als 'immissietoets
voor bestaande lozingen'. Het verschil tussen deze beide vergelijkbare immissietoetsen is dat
bij de immissietoets voor nieuwe lozingen berekend wordt of de bestaande concentratie in
het oppervlaktewater niet verslechtert of de bijdrage van de nieuwe lazing niet meer
bedraagt dan 10% van de waterkwaliteitsdoelstellingen MTR en VR en dat bij de
immissietoets voor bestaande lozingen wordt nagegaan hoe de lazing zich verhoudt tot de
waterkwaliteitsdoelstellingen MTR en VR.

De vergunninghouder heeft in de aanvraag de bijdrage van de inrichting berekend aan de
concentraties van relevante stoffen in het oppervlaktewater van de Eems. Uitgangspunten
daarbij is een debiet van de ABI van 80 m3/u, een koelwaterstraom van 143.000 m3/u en
een getijdevolumebeweging van 750.000.000 m3/u.

Geloosd~ stoffen zonder MTRIVR-waarde
De stoffen afkomstig van het retentaat van de RO-installatie bestaan voornamelijk uit
natuurlijke lOuten lOals K, Na, Ca, Mg, CI en 504 , maar dan in geconcentreerde vorm. Voor
deze stoffen zijn geen VR waarden vastgesteld. Sij lozing zijn de concentraties van deze
stoffen lager dan 1% van de natuurlijke achtergrondwaarde voor deze stoffen in zeewater.
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Dit geldt oak vaar de, in natuurlijk zeewater vaarkamende, gelaasde staffen silicium, ijzer en
mangaan. De aangevraagde lazing van deze staffen is derhalve taegestaan.

De averige staffen zander MTR/VR-waarde die geloosd worden met het effluent van de ABI
komen niet allen van nature voar in het oppervlaktewater. De concentratie van deze
componenten is echter zo laag dat buiten de mengzone deze niet of nauwelijks meer
meetbaar zullen zijn, zowel bij lozing op de Eems als bij lozing ap de Eemshaven. Rekening
houdend met de getijdenbewegingen in beide situaties kan gesteld worden dat de
oppervlaktewaterkwaliteit niet onevenredig belast wordt en dat de lozing, mits voldaan
wordt aan de lozingseisen, niet tot gevolg heeft dat de bestaande concentratie in het
oppervlaktewater verslechtert. Daarmee wordt valdaan aan de immissietaets.

Overige geloosde stoffen met VR waarde
Voar de te lozen stoffen waarvoor een VR waarde is vastgesteld, wordt in geval van een
lazing op de Eems, gezamenlijk met het koelwater, over het algemeen de VR-waarde niet
overschreden. Aileen voar de stoffen PAK en dioxines/furanen draagt de lozing ter hoogte
van het lozingspunt substantieel (>10%) bij aan het VR. Buiten de mengzone is de
cancentratie naar verwachting beduidend lager dan het VR.
Indien het lozingspunt voar het effluent van de ABI zich zal bevinden in de Wilhelminahaven
zal er sprake zijn van de invloed door getijdenbeweging in de haven zelf. Bij een verblijftijd
van 2 dagen in de haven bedraagt dit volume 30 miljoen m', hetgeen een factor 7800 is in
vergelijking tot de lozing. Daarmee daalt de concentratie van aile componenten tot onder
het VR, met uitzondering van PAK, waarvan de concentratie in de haven nag net boven het
VR ligt. Deze component zal echter bij uitmonding in de Eems ook geen merkbare invloed
meer hebben op de waterkwaliteit.

Uit het bovenstaande voigt dat de aangevraagde lozing van verontreinigende stoffen, met
uitzondering van PAK en diaxines, niet significant is en dat daarmee geen invloed van
betekenis op de waterkwaliteit van het oppervlaktewater is te verwachten. Derhalve zijn,
met uitzondering vaor PAK en dioxines, geen aanvullende maatregelen noodzakelijk geacht.

Voor PAK en dioxines zijn aanvullende lozingseisen opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat,
mits aan de lozingseisen wardt voldaan, zowel bij lozing ap de Eems als bij lozing in de
Wilhelminahaven kan worden gesproken van een verwaarloosbaar risicaniveau dat minder
dan 10% van de waterkwaliteitsdoelstellingen bedraagt. Daarmee wordt voldaan aan de
immissietoets.

6.3.3 Toetsing Standstillbeginsel
Na de Immissietaets is een beoordeling uitgevaerd ap basis van het standstillbeginsel. Het
standstillbeginsel, zoals beschreven in paragraaf 1.6, heeft betrekking op het effect op het
ontvangende appervlaktewater en niet op de emissie zelf. Bij het standstillbeginsel wordt
derhalve getaetst of de bijdrage aan de verslechtering van de waterkwaliteit significant is.
Uit de Immissietoets blijkt dat de nieuwe lazing geen significante bijdrage levert aan het
overschrijden van de gestelde waterkwaliteitsdoelstelling. De lozing voldaet aan but/bbt en
de IPpe richtlijn. Daarnaast is de restlozing niet anaanvaardbaar vaar het ontvangende
oppervlaktewater. De toegestane lozing is derhalve niet in strijd met het standstillbeginsel.
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6.3.4 MER-evaluatie
Op grand van artikel7.39 van de Wm dient het bevoegd gezag dat een besluit genomen
heeft, bij de voorbereiding waarvan een milieueffectrapport is gemaakt, de gevolgen van de
activiteit te onderzoeken, wanneer de activiteit wordt ondernomen of nadat zij is
ondernomen. Het doel van deze evaluatie is het toetsen van de werkelijke milieueffecten van
de activiteit aan de verwachtingen die in het MER zijn uitgesproken. Daarbij kan, op grond
van artikel 7.40 van de Wm, de medewerking van degene die de activiteit onderneemt
worden gevraagd. Van dit onderzoek moet een verslag worden gemaakt (artikeI7.41 Wm).
Eventueel kan het bevoegd gezag op grand van de resultaten van het onderzoek besluiten
am de vergunning te wijzigen (artikelen 7.42.en 7.43 Wm). De evaluatie van het MER zal
twee jaar na de eerste elektriciteitslevering van de multifuelcentrale, waarbij gebruik wordt
gemaakt van syngas, worden uitgevoerd.

6.3.5 Kaderrichtlijn Water
Uit de Immissietoets blijkt dat onderh<i:vige lazing geen significante bijdrage levert aan het
overschrijden van waterkwaliteitsdoelstellingen die zijn vastgesteld voor de Eems.
In dit kader kan derhalve worden geconcludeerd dat als gevolg van de lazing de
betreffende MTR-waarden ter hoogte van de meetpunten, die representatief worden
geacht voor het beoordelen van de toestand in het Eems/Dollard estuarium, niet wilen
worden overschreden. De aangevraagde lazing zal er dus niet toe leiden dat de afstand tot
de te behalen KRW-doelstelling voor het waterlichaam met betrekking tot thermische
lozingen als geheel groter wordt. In dat geval is derhalve geen sprake van achteruitgang in
het licht van de wijze waarop dat in de KRW is verwoord en is de aangevraagde lozing
niet in strijd met het principe van 'geen achteruitgang' uit de KRW.

6.3.6 Beheersing calamiteiten en processtoringen
Het beleid ten aanzien van calamiteiten, zoals verwoord in NW3 is gericht op stabiele
aquatische ecosystemen die niet meer verstoord worden door incidentele en calamiteuze
emissies naar het oppervlaktewater. Daarbij is de volgende doelstelling geformuleerd:
"realisatie van organisatorische en technische voorzieningen waardoor bij het optreden van
calamiteiten en incidenten op het land een minimale tijd van twee uur beschikbaar is voor
het voorkomen van emissies naar oppervlaktewater". Bij incidenten kan oak gedacht worden
aan voorzienbare lozingen bij storingen in het productieproces. In de IPpe Richtlijn is dit
eveneens verwoord en worden onder calamiteiten de bijzondere bedrijfsomstandigheden
verstaan. Deze worden verder toegelicht als situaties, zoals opstarten, lekken, storingen,
korte stilleggingen of definitieve bedrijfsbeeindiging.

De toegepaste stoffen en opgeslagen hoeveelheden bij NUON zijn zodanig van aard en
hoeveelheid dat in het kader van het BRZO 1999 geen specifieke beoordeling nodig is. Wei
wordt ammonia gebruikt, maar uit het bijgevoegde veiligheidsblad blijkt dat aileen R34 van
toepassing is. Het opstellen van een MRA is derhalve niet van toepassing. De gehele
installatie is voorzien van veiligheidsmaatregelen am calamiteiten en emissies te beperken
tijdens onvoorziene omstandigheden en start/stops.

De belangrijkste gevaren met betrekking tot het oppervlaktewater is het brandgevaar in de
biomassa-/kolenopslag. Brandbestrijding vindt plaats door middel van verschillende
automatische en handmatige blussystemen in de inrichting en eventuele ondersteuning van
de lokale brandweer.

43



DN N 2007/xxxx

Het bedrijf beschikt over een noodopvangbassin waarin het eventuele verontreinigde
bluswater kan worden opgevangen. Na analyse zal worden bepaald of dit bluswater, indien
noodzakelijk, via de ABI kan worden geloosd of dat het dient te worden afgevoerd naar een
externe verwerker.

6.4 Inspanningsbeginsel en voorzorgprincipe
Doordat onderhavige lozing beantwoordt aan BBT en de IPPC Richtlijn is voldaan aan het
inspanningsbeginsel. Na toetsing van de emissieaanpak, de immissietoets en de toetsing aan
het standstillbeginsel, bestaat geen tWijfel meer over eventuele negatieve gevolgen van de
restlozing voor het ecosysteem van de Waddenzee. Derhalve voldoet onderhavige lozing
tevens aan het voorzorgprincipe.

6.5 Externe werking natuurwetgeving
De onderhavige activiteit komt niet voor op de lijst met 'risicovolle activiteiten', zoals
opgenomen in de PKB, welke een onomkeerbaar effect kunnen hebben op de Waddenzee.
De lozing vindt plaats op het oppervlaktewater van de Eems, die in open verbinding staat
met de Waddenzee. Aangezien de activiteit rechtstreeks plaats vindt in het sinds 1991 als
Vogelrichtlijn aangewezen gebied kan sprake zijn van externe werking aangezien de feitelijke
lozing mogelijk invloed hierop kan hebben. Deze beoordeling zal geschieden in het kader
van de Natuurbeschermingswet.

6.6 Voorschriften
Aigeme.e.n
De vergunde afvalwaterstromen bestaan in hoofdzaak uit het te lozen koelwater en het
effluent van de AB!. Daarnaast bestaat de lozing ook uit retentaat van de RO-installatie en
uit hemelwater.

Lozingseisen
Voor de borging van het koelwatersysteem is als gidsparameter een lozingseis opgenomen
voor de warmtevracht, uitgedrukt in een gemiddelde waarde per etmaal. De bepalingswijze
staat beschreven in bijlage 3, behorende bij deze beschikking. Gezien het feit dat het
koelwatersysteem voldoet aan de criteria van de nieuwe beoordelingssystematiek voor
thermische lozingen is de eis conform de aangevraagde warmtevracht. De toepassing van
thermoshocks bij de bestrijding van de algen- en schelpdieraangroei voldoet aan BBT voor
koelwatersystemen. Het effect wordt bereikt door middel van interne recirculatie van
warmte en/of met stoominjectie. De temperatuur van het koelwater loopt daarbij op tot
maximaal 50°C. Het effect van de warmteshocks (korte periode, kleine hoeveelheid) op de
gemiddelde warmtevracht is gering. Aanvullende voorschriften zijn hiervoor niet
noodzakelijk. Daarnaast wordt met deze methode chemische aangroeibestrijding voorkomen
waarbij, in het kader van integrale afweging, een geringe verhoging van de warmtevracht of
een locale kortstondige hogere temperatuur van het geloosde koelwater acceptabel wordt
geacht.

Aan de lozing van effluent van de ABI zijn eisen gesteld (voorschrift 6). Wanneer aan deze
eisen wordt voldaan bestaat er geen gevaar voor een verslechtering van de kwaliteit van het
oppervlaktewater. NUON past de best beschikbare technieken toe waardoor aan de
basisprincipes van de IPPC-richtlijn wordt voldaan. Door de kwaliteit van het effluent
voldoende frequent te controleren wordt geborgd dat aan de lozingseisen wordt voldaan.
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De verontreinigingen als gevolg van de lozing van hemelwater zijn minimaal en voldoen aan
de immissietoets. Gezien het feit dat als voorzorgsmaatregel het relevante deel van het
hemelwater tevens wordt geleid via een olie/slib/waterafscheider zijn geen aanvullende
maatregelen vereist, anders dan good-housekeeping maatregelen voor deze voorzieningen.

Onttrekking oppervlaktewater
Bij de onttrekking van oppervlaktewater is voorgeschreven dat dit dient te worden
aangewend voor koelwatergebruik en de bereiding van proceswater. Gezien het feit dat het
debiet van het ingenomen oppervlaktewater is verdisconteerd in de voorgeschreven
lozingseisen is, conform en in het kader van de Wet op de waterhuishouding, in deze
beschikking geen aanvullende eis gesteld ten aanzien van de ingenomen hoeveelheid
oppervlaktewater.

Tijdelijlafvalwater
Het huishoudelijk afvalwater dat tijdens de bouwfase vrijkomt, dient via een aerobe
biologische zuivering te worden geloosd. De beide spoelwaterstromen dienen nog door een
voorzuivering (olie/water, respectievelijk vet/waterscheider) te worden geluid. Voor het
effluent van de aerobe biologische zuivering zijn lozingseisen opgenomen om het
inspanningsbeginsel te waarborgen en de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen,
waarbij is aangesloten bij het Lozingenbesluit Wvo stedelijk afvalwater. Bij toepassing van
good-housekeeping zijn deze eisen te realiseren.

Onderzoek naar a'l1La.ti.>che organismen
Zoals reeds verwoord, is op basis van haar eigenschappen de verwachting dat de
Wilhelminahaven geen paai- of opgroeigebied is. Vanwege het ontbreken van kwantitatieve
gegevens hieromtrent is in het kader van deze vergunning een nader onderzoek
voorgeschreven, om na te gaan of deze verwachting correct is en derhalve er geen sprake
van significant ecologische effecten zal zijn.
Indien de Wilhelminahaven wei als een dergelijk gebied gekarakteriseerd wordt, dient te
worden nagegaan of er sprake kan zijn van een significant ecologisch effect. Mocht dat
inderdaad blijken, dan dienen aanvullende technische maatregelen te worden bestudeerd.
Dit is eveneens in het onderzoek voorgeschreven. Dit kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn
ter preventie van inzuiging van vis, zoals geluidsschermen.

Aan.1.everen data 3D-modellerin.g
Omtrent de warmtelozing is de 3D-modellering beoordeeld, waaruit bleek dat de
modelgrenzen minder ruim gekozen zijn. In de uitgebrachte rapportage wordt aan deze
uitgangspunten echter geen aandacht besteed. Gelet op de stelregel dat modelgrenzen niet
significant door bestaande lozingen mogen worden be'invloed, is een voorschrift opgenomen
omtrent de verificatie en/of calibratie van de behaalde modelresultaten,

Verplichten tot meten, bemonsteren, analyseren en rapporteren
Het effluent van het koelwaternet dient bemonsterd te worden. De frequentie voor het
bemonsteren en het analyseren van dit effluent is dagelijks/continue voor de parameters
debiet, inname- en lozingstemperatuur. De gemiddelde waarde voor de warmtevracht,
wordt, conform de NBW, vastgesteld per etmaal. Hiermee is de toepassing van de Stand der
Techniek voor het koelsysteem geborgd.
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Om tijdig zicht te hebben op de daadwerkelijke lozingssituatie en de continue verbetering
van de milieuprestaties van het bedrijf en teneinde de te volgen handhaafstrategie hierop
tijdig af te stemmen is voorgeschreven dat per kwartaal wordt gerapporteerd over de

. geloosde warmtevracht en de kwaliteit van het effluent van de AB!. Daarnaast dient per
kwartaal te worden gerapporteerd over het gebruik van de hulpstoffen die in het te lozen
koel- en afvalwater kunnen geraken.

Het betreft een nieuwe lozing waarvan de beheersbaarheid nog niet is bewezen. Bovendien
is sprake van een lozing in een gebied met bijzondere natuur-/milieudoelstellingen. Het is
derhalve gerechtvaardigd de rapportagefrequentie te bepalen op eens per kwartaal.
Indien er sprake is van een positief naleefgedrag van de vergunninghouder, in combinatie
met de implementatie van een ISO-gecertificeerd of gelijkwaardig milieuzorgsysteem, kan
door de vergunninghouder een onderbouwd verzoek worden ingediend om de vereiste
meetfrequenties, analysemethodes of wijze van rapporteren daarbij aan te passen.

l\.!.gemene voorschriften
In onderliggend besluit zijn tevens de volgende algemene voorschriften opgenomen:
• Controlevoorzieningen; deze dienen op de juiste plaats te zijn aangebracht;
• Gebruik nieuwe stoffen en preparaten; deze dienen getoetst te worden aan de ABM en

door de hoofdingenieur-direeteur te worden goedgekeurd, indien dit een stof betreft met
een saneringsinspanning "A" (door middel van een Wm 8.19 melding). Voor de overige
stoffen, met een saneringsinspanning "B" of "C", wordt volstaan met het voorschrift
van deze vergunning;

• Mededelingen; voorgenomen wijzigingen in procesvoering van te voren melden;
• Interne calamiteiten; indien als gevolg van calamiteiten niet aan de gestelde

voorschriften voldaan kan worden dienen ter stond maatregelen genomen te worden en
dient de hoofdingenieur-direeteur op de hoogte gesteld te worden;

• Externe calamiteiten; als gevolg van calamiteiten, die niet door de lozing van het bedrijf
zijn veroorzaakt, kan de vergunninghouder verplicht worden maatregelen van tijdelijke
aard te treffen.

6.7 Conclusie beoordeling aanvraag
Uit paragraaf 6.1.2 tot en met 6.1.4. blijkt dat de lozing voldoet aan de Beste Beschikbare
Technieken. De restlozing zal op basis van de conclusies in paragraaf 6.2.4. geen significante
effecten hebben op de bestaande waterkwaliteit van het betreffende gebied. Derhalve is de
lozing niet in strijd met de beleidsuitgangspunten, zoals verwoord in hoofdstuk 1 tim 3.

7 PROCEDURE

7.1 Terinzagelegging
De ontwerpbesluiten ingevolge de Wm en de Wvo hebben tezamen met de aanvraag en de
overige van belang zijnde stukken ter inzage gelegen van xxx tot en met xxx 2007 te
Uithuizen in het gemeentehuis van de gemeente Eemsmond.

7.2 Ingebrachte zienswijzen
Er zijn wel/geen zienswijzen ingebracht met betrekking op het ontwerpbesluit ingevolge de
Wvo.
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7.3 Ingebrachte adviezen
Op verzoek van het bevoegd gezag is door het RIZA een advies uitgebracht . Het tekstuele
deel van dit advies is opgenomen in bijlage 4 behorende bij deze beschikking.
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Bijlage 1, behorende bij het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van
datum xxx, nr. DNN 2007/xxx

1.1 Locatie van de inrichting.

1.2 Rioleringstekening.
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Bijlage 2, behorende bij het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van
datum xxx, nr. DNN 2007/xxx

Tekening onttrekkingspunt.
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Bijlage 3, behorende bij het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van
Datum xxx, nr. DNN 2007/xxxx

Bepaling van de warmtevracht van de lozing

Voor de bepaling van de warmtevracht dient de voigende formule te worden gehanteerd:

W = (0,,,' Cp' !'>T)

met daarin:

W =
Qloz =
Cp =
cp =
p =
!'>T =

warmtevracht, gemiddeld over een etmaal in MW = MJls;
lozingsdebiet, gemiddeld over een etmaal in m'/s;
warmtecapaciteit van water = cp ' p = 4,18' 106 J/m3/oK = 4,18 MJ/m3/K
soortelijke warmte = 4183 J/kg/K
dichtheid water = 1000 kg/m3
het temperatuursverschil van het ingenomen oppervlaktewater en het te lozen
effluent, gemiddeld over een etmaal in K.

voor zout water:
Cp = 4,01 kJ/kg/K
P = 1023 kg/m3





Bijlage 4, behorende bij het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van
datum xxx, nr. DNN 2007/xxxx

Advies van het RIZA; d.d. 10 april 2007; kenmerk WIA/1440; tekstueel dee!.
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Doorkiesnummer
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Bljlage(n)

Uw kenmerk:

In het najaar 2006 heeft Nuon een vergunnlngaanvraag ingediend voor een multi fuel
reactor met de Eemshaven als beoogde locatie. Een exemplaar hiervan is door de provincie
Groningen opgestuurd naar RWS-RIZA. RWS Noord-Nederland heeft RWS RIZA verzocht
hierover advies uit te brengen, met betrekking tot de volgende punten:

• IPPC-toets;
• Toetsing aan de NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen;

Deze punten zijn als leidraad genomen voor het advies.

De belangrijkste conclusies van dit advies zijn:
• Het is raadzaan Nuon een apart BBT-informatiedocumet te laten opstellen. Hierin

moet informatie met betrekking tot gekozen technieken voor de behandeling van
(afval)waterstromen en bijbehorende emissies worden opgenomen. Tevens moet
de op dit moment ontbrekende informatie van belang voor de IPPC-toetsing,
zoals beschreven in dit advies, hierin worden opgenomen.

• Nuon dient onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om restwarmte
afkomstig van de nieuw te bouwen centrale te gebruiken als warmtebron voor de
nieuw te bouwen LNG-terminal. Ook onderzoek naar eventuele andere
afzetmogelijkheden van warmte, bijvoorbeeld kassen, is in dit verband van
belang.

• Op basis van de nu voorhanden zijnde informatie voldoet de lozing naar
verwachting aan de criteria van de NBW-beoordelingssystematiek. Om te kunnen
vaststellen of de activiteit kan leiden tot significante effecten voor het aquatisch
milieu is nader onderzoek naar de ecologie ter plaatse (populatiedichtheid,
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leeftijdsopbouw van populaties van vissen) in de Eemshaven en het estuarium
noodzakelijk. Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd voor de in bedrijfsname
van de centrale (vastieggen O-sitiuatie) en na de in bedrijfsname van de centrale
(vaststeilen effecten activiteit).

De belangrijkste resultaten van de uitwerking van eerdergenoemde vraagpunten en de
hieruit voortvioeiende conclusies zijn opgenomen in deze brief. Een nadere uitwerking en
onderbouwing op detaiiniveau is te vinden in de bijlagen bij deze brief.

1. IPPC-toets
De nieuw te bouwen centrale dient te worden getoetst aan volgende BREF's:

• BREF Grote stookinstallaties (verticale BREF, afgekort in MER ais LCP)
• BREF Koelsystemen (horizontale BREF)
• BREF Op- en overslag bulkgoederen (horizontale BREF)
• BREF Verbranding afvai (horizontale BREF)
• BREF Cross media & economics (horizontale BREF)
• BREF Monitoring (horizontale BREF)
• BREF Energy efficiency

In de MER en (in mindere mate) de Wvo-vergunningaanvraag wordt ingegaan op de
IPPC-richtlijn. In de MER wordt ook verwezen naar de BREF Afvalverwerking (horizontale
BREF, afgekort in MER als WID). Dit is niet geheel terecht, omdat verbranding in deze
BREF wordt uitgesloten (zie www.lnfomil.nl: SenterNovem > InfoMII > Technologie en
internationaal> BBT (Wm / IPPC) > Technische referentie-documenten > BREFs).
Daarentegen zou de BREF Afgas- en Afvalwaterbehandeling toegepast kunnen worden
om de AfvalwaterBehandelingslnstaiiatie (ABI) aan BBT te kunnen toetsen.

In z'n algemeenheid kan worden geconstateerd dat een BBT-informatiedocument wordt
gemis!. Nu staat verspreid over de MER en de vergunningaanvraag de (gedeeltelijke)
toetsing van de relevante BREF's. Dit maakt de beoordeling lastig, met name op het punt
of de toetsing compleet is uitgevoerd. Ook voor NUON zal een BBT-informatiedocument,
waarin per relevante BREF aile aspecten zijn benoemd en getoetst, dUidelijker en
eenvoudiger zijn bij te houden dan zoais nu verwerkt in de MER en de
vergunningaanvraag.

In hoofdstuk 4 van de MER wordt per installatieonderdeel getoetst of wordt voldaan aan
de relevante BREF's. De toetsresultaten aan BBT uit met name de BREF's LCP, WID en
Op- en overslag bulkgoederen worden gezamenlijk in enkele tabellen weergegeven. De
toetsing aan de BREF Koelsystemen is zowel in de MER (hoofdstuk 4.1.11 en 5.3.6) als in
vergunningaanvraag (bijlage C) opgenomen. Aan het einde van hoofdstuk 5 van de MER
worden de overige horizontale BREF's Cross media & economics, Energy efficiency en
Monitoring genoemd (niet getoetst, zie hieronder).

Gelet op de status van de installaties (nog te bouwen) zijn de toetsen op hoofdlijnen (en
dus summier) uitgevoerd. Hierdoor komen nog niet aile BBT items uit de BREF's aan de
orde. Niet aile BBT uit de BREF's zijn Wvo-relevan!. In de bijlagen zijn tabellen van de drie
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BREF's LCP, Koelsystemen en Op- en overslag bulkgoederen opgenomen waarin per BBT
is aangegeven of deze Wm- en/of Wvo-relevant is en in hoeverre in de MER/aanvraag
aan de Wvo-relevante BBT is getoetst. In het navolgende worden de Wvo-specifieke
aspecten nader toegelicht.

BREF Grote stookinstallaties (LCP)
Met betrekking tot waterrelevante aspecten uit de BREF LCP worden in de MER aileen
twee onderwerpen globaal en summier getoetst:

• voorkoming waterverontreiniging;
• de toetsing van de ABI aan de Best Beschikbare Technieken conform de IPPC

richtlijn.

In de MER wordt aangegeven dat de ABI zou voldoen aan de Beste Beschikbare
Technieken conform de BREF (LCP). In de BREF worden vier algemene best beschikbare
technieken genoemd met betrekking tot waterverontreiniging. In de aanvulling op het
MER d.d. 30 maart 2007 wordt aangegeven dat van de vier technieken er drie worden
toegepast en ionenwisseling wordt vervangen door membraanfiltratie. Dit kan onder de
gegeven omstandigheden als BBT worden aangemerkt. Voorts wordt ingegaan op de
opslag van brandstoffen, rookgasreiniging, transport van slak, regeneratie van demi- en
condensaatwater, wassen van ketels en luchtverwarmers en aflopend oppervlaktewater.
Geconcludeerd kan worden dat op deze aspecten wordt voldaan aan de BREF LCP.

Oordeel: De in het MER en de aanvulling op het MER beschreven technieken voldoen
aan de BREF (LCP).

BREF Koelsystemen
In de BREF Koeling wordt nadrukkelijk aangegeven dat per site moet worden gekeken
naar de mogelijkheden van vermindering van energiegebruik, hetzij door instailatiekeuze,
hetzij door hergebruik van restwarmte on-site of buiten het bedrijfsterrein. Dit laatste
heeft tevens een vermindering van de warmtelast naar het oppervlaktewater tot gevolg.

Recente ontwikkelingen geven aan dat naast de plannen van Nuon er ook plannen zijn
voor een andere nieuwe centrale (RWE) en voor een nieuwe liquid Natural Gas (LNG)
terminal in het Eemshavengebied. Een LNG-terminal heeft warmte nodig voor z'n
procesvoering en gebruikt hiervoor doorgaans aardgas. Met betrekking tot dit laatste is
het van groot belang dat de mogelijkheden van hergebruik van restwarmte afkomstig van
de Nuon-centrale als warmtebron voor de LNG-terminal goed worden onderzocht. Dit kan
leiden tot een reductie van warmte-emissies naar het estuarium en een reductie van de
overall C02-uitstoot naar de lucht

In de aanvuliling op het MER d.d. 30 maart 2007 is aangegeven dat:
• orienterend overleg tussen Nuon en potentiele warmteafnemers, waaronder de

LNG-terminal van Essent/Conoco Phillips plaatsvindt;
• de provincie Groningen in haar vergunning heeft opgenomen dat Nuon de

mogelijkheden van restwarmtebenutting moet onderzoeken en de voortgang van
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het milieuprogramma, waarln intern en extern energiegebruik als verplicht item is
opgenomen, moet rapporteren;

• in het evaluatieprogramma van het MER warmteafzet een evaluatiepunt is.

Bovenstaande ontwikkelingen bieden een unieke kans om restwarmte benutting
daadwerkelijk gestalte te geven en een bijdrage te leveren aan de vermindering van de
overall C02-ultstoot naar de lucht en emissies van warmte naar oppervlaktewater.

In de BREF Koelsystemen worden een 7-tal aspecten behandeld, waarvan de volgende
voor de Wvo relevant zijn:

• systeemkeuze
• watergebruik en koelwateradditieven
• emissies naar water
• risico's op lekkages en biologische verontreiniging
• meevoeren van aquatische organismen (visintrek)

De keuze voor doorstroomkoeling kan in de gegeven situatie, het betreft een kustlocatie,
als BBT conform de BREF Koeling worden aangemerkt.

Ten aanzien van het tweede aspect wordt in het MER aangegeven dat optimalisatie
koelwaterbehandeling niet van toepassing lOU zijn, omdat geen koelwateradditieven
worden toegevoegd. Echter op pagina 85 van de aanvraag wordt in de tabel met
chemicalien en hulpmiddelen chloorbleekloog genoemd voor koelwater. Bedoeld wordt
dat in eerste instantie de combinatie van thermoschock en een tapproggesysteem wordt
ingezet voor de aangroeibestrijding. Mocht dit onverhoopt toch onvoldoende zijn, dan
wordt (discontinue) conditionering met chloorbleekloog, inclusief een monitorings en
doseringsysteem, achter de hand wordt gehouden om er zekere van te zijn dat geen
aangroei zal optreden. Ook deze combinatie voldoet aan BBT conform de BREF
koelsystemen.

In het MER wordt aangegeven dat emissies naar het water niet van toepassing zijn, omdat
corrosiebestendige materialen worden toegepast (condensor is van titaan), waardoor geen
lekkages lOuden ontstaan. In hoeverre de warmtewisselaars voldoen aan de BBT wordt
niet beschreven.

Met betrekking tot reductie van risico's voor lekkages wordt in de aanvraag aileen
genoemd dat een indirect koelsysteem wordt toegepast bij koeling van potentieel
verontreinigde stoffen. Aan welke situatie hierbij gedacht moet worden en om welke
stoffen het gaat wordt niet duidelijk. Bij dit aspect wordt niet inhoudelijk ingegaan op wat
de BREF als BBT aangeeft. In de aanvulling op het MER van december 2006 wordt
aangegeven dat koelwater uit indirecte koelsystemen niet wordt geloosd maar extern
wordt verwerkt.

Het inlaatsysteem is lOdanig gedimensioneerd dat een zeer geringe inzuigsnelheid van
0,13 m/s resulteert ter hoogte van het innamepunt. In de BREF Koeling is een waarde van
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0,3 m/s als snelheid opgenomen als BBT-waarde am de effecten van inzuiging te
beperken.

Tevens zal de centrale worden uitgerust met een goed visafvoersysteem met een
visafvoergoot die niet is gelokaliseerd bij de inlaat. Hierdoor heeft vis die wordt ingezogen
en op de zeven achterblijft en grotere overlevingskans.

Bovenstaande voorzieningen kunnen als 88T worden aangemerkt. Ais uit een
monitoringsonderzoek naar de daadwerkelijke effecten van de activiteit op het aquatische
milieu, dat pas kan worden uitgevoerd na in bedrijfsname van de centrale, zou blijken dat
de activiteit kan leiden tot significante effecten voor het aquatische milieu kunnen
aanvullende maatregelen worden overwogen.

Oordeel: met betrekking tot de risico's op lekkages is de overlegde informatie niet geheel
vol/edig. Het totaalbeeld op basis van de nu voorhanden zijnde informatie op basis van
het MER en aanvul/ing op het MER is dat wordt voldaan aan de BREF Koeling.

8REE Op- en overslag bulkgoederen
In deze 8REE worden emissies naar water genoemd van:

• afvalwater afkomstig van opslagplaatsen, tanks e.d.
• afvoer van drainage voorzieningen
• afvalwater van lekkages
• afvalwater van schoonmaakwerkzaamheden
• bluswater

Voor de behandeling van het afvalwater dat hierbij ontstaat wordt verwezen naar de 8REE
Afgas- en afvalwaterbehandeling. Gerelateerd aan (afval)water worden in de 8REE
daarnaast enkele algemene principes genoemd voor het minimaliseren van emissies naar
water, namelijk:

• technische maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van afvalwater;
• organisatorische maatregelen, opleiding van personeel, implementeren van

milieuzorgsysteem;
• aanvullende maatregelen voor problematische stoffen;
• zorgen voor toereikende opslagcapaciteit van verontreinigd bluswater.

In de MER worden aileen de BBT-en voor opslag en transport van vaste (brand)stoffen
getoetst (biz. 4.16-4.17). Uit de aanvulling van het MER uit december 2006 blijkt dat de
voor water van belang zijnde technieken uit de 8REE worden toegepast. In het MER en de
aanvulling hierop komen de meeste van bovengenoemde aspecten ter sprake en verder
komt het elders in de MER en vergunningaanvraag In algemene bewoordingen oak aan de
orde.

Oordeel: voor de Wvo heeft de toetsing aan deze BREF weinig betekenis en kan als
zodanig als voldoende worden beschouwd.
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BREF Yerbranding afval
In deze BREF wordt met betrekking tot water de nadruk gelegd op afvalwaterbehandeiing
en controle in het verbrandings- en vergassingsproces (hoofdstuk 4.5 van de BREF). De
oplegnotitie "beste beschikbare technieken voor afvalverbranding" is opgenomen in
bijlage IV. Technieken als recirculatie van waterstromen, hergebruik van ketelwaterspui
voor gaswassing, gescheiden (afval)waterbehandeling etc. worden als BBT beschreven.

In de MER is aangegeven dat waar relevant de stookinstallatie ook aan deze BREF is
getoetst. Er is echter geen expliciete verwijzing naar bovengenoemde paragraaf uit de
BREF, maar komen in de MER wei zijdeiings naar voren.

Oordee/: de gegevens over de stookinstallatie zi;n aanwezig, maar wordt niet exp/iciet
getoetst aan de BREF Afvalverbranding.

BREF Cross media & economics
Het Reference Document is bedoeld om het keuzeproces van de voorkeurs-BBT te
ondersteunen. Het idee is om daarbij rekening te houden met de investeringen en kosten
van maatregelen waarbij tegeiijkertijd de grootste beschermingsgraad van het miiieu
wordt bereikt zender dat een nieuw milieuprobleem wordt geschapen bij het oplossen van
een ander miiieuprobleem.

De wet milieubeheer vereist dat vergunningvoorschriften gebaseerd worden op BBT's
waarbij rekening wordt gehouden met:

• de technische karakteristieken van de betrokken installaties;
• de geografische ligging;
• en de locale milieu omstandigheden.

In de MER (hoofdstuk 5.11) wordt opgemerkt dat geen uitgebreide integrale analyses
nodig zijn gebleken.

Oordeel: op dit moment is er geen reden om m/dde/s deze BREF BBT-opties at te wegen.
Dit kan wei het geval zi;n vaor nieuwe techniekenIJie nog gerealiseerd moeten worden.

BRE.E.-E.o.ergy efficiency
De BREF Energy efficiency is in voorbereiding. De Nederlandse "BAT notes" alsmede het
eerste BREF-concept (april 2006) zijn beschikbaar, maar het is nag steeds mogelijk dat de
BREF sterk wordt gewijzigd. In de MER is ervoor gekozen om deze BREF niet mee te
nemen in de toetsing.

Oordeel: toetsing dient op een later ti;dstip te worden uitgevoerd wanneer deze BREF
definitiet is gemaakt.

BREF Monitoring
In tegenstelling tot de andere BREF's worden in de BREF Monitoring geen concrete BBT's
genoemd. Wei worden instrumenten aangereikt om na te gaan of de toe te passen
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monitoringtechnieken en de voorgenomen registratie en rapportage daarvan voidDen aan
BBT.

Op grond van de IPPC-richtlijn moeten milieuvergunningen voorzien zijn van
monitoringvoorschriften. Monitoring is niet aileen nodig om te kunnen controleren of
voldaan wordt aan de gestelde eisen maar tevens om te kunnen rapporteren over de
milieueffecten van emissies.

In de aanvraag wordt aileen verwezen naar de vergunningverleners, echter ook het bedrijf
dient aan te geven (op hoofdlijnen) op welke wijze het (afval)waterbehandelingsproces
wordt bewaakt en de resultaten worden gepresenteerd. Ais bijlage is een document
opgenomen met een aantal vragen voor het toetsen aan BBT voor wat betreft monitoring.

Oordee/: voor het opstellen van de Wvo is de toetsing aan deze BREF in zoverre van
belang dat het bedriif dient aan te geven voor welke afvalwaterstromen en
verontreinigingscomponenten het bedriif een lozingsvergunning wi! kriigen en met een
biibehorend bemonsterings- en analysep/an moet komen. Het is dan aan de
vergunningver/ener om de /ozingsvoorschriften conform de BREF Monitoring te
formu/eren.

Conclusie
De IPPC-toetsing is in het algemeen summier - vaak aileen op hoofdlijnen - en niet altijd
volledig uitgevoerd. Het opsteilen van een BBT-informatiedocument is voor de
vergunningverlener (maar waarschijnlijk ook voor de aanvrager) wenselijk. Naast
overzichtelijkheid, diepgang en volledigheid zou dit BBT-informatiedocument vanuit de
Wvo- en Wwh-vergunning bezien tevens meer duidelijkheid moeten geven over de
technieken waarmee de verschillende (afval)waterstromen worden behandeld en met
welke emissies er rekening moet worden gehouden. Ais handreiking kunnen de tabellen in
de bijlagen worden gebruikt om als toetstabellen te dienen. De laatste kolommen in deze
tabellen moeten dan worden vervangen door een kolom met daarin beschreven de te
bouwen situatie en een kolom waarin wordt aangegeven of deze situatie al of niet voldoet
aan de BBT en waarom.

2. Toetsing aan de NBW-beoordelingssystematiek voor warmtelozingen
Bij de aanvraag is een 3D modellering gevoegd die de verspreiding van warmte in het
ontvangende water beschrijft. In deze modeilering is naast de nieuw te bouwen centrale
van Nuon ook de bestaande centrale van Electrabel meegenomen. In de 3D modellering
zijn een tweetallozingssituaties onderscheiden, te weten:

• Lozing vlak achter de dijk;
• Lozing op een afstand van 250 m uit de dijk(offshore) en op de bodem (diepte

13,6 m)

De door Kema gehanteerde modelgrenzen die zijn gehanteerd bij de 3D-modellering lijken
krap gekozen. Doorgaans is het een stelregel bij 3D modelleringen dat modelgrenzen niet
(significant) door lozingen mogen worden be'lnvloed. Vergelijking van luchtfoto's van

7



WIA/1440

Electrabel, gemaakt op 17 november met behulp van IR-spectrometrie (zie bijlage II), met
modelresultaten laat zlen dat de pluim van Electrabel zich ruim (ca. 3 km) buiten de door
Kema gehanteerde modelgrens bevindt.

In de rapportage wordt geen aandacht besteed aan verificatie en/of calibratie van
modelresultaten met meetresultaten. Hlerdoor is het niet goed mogelijk modelresultaten
op hun waarde in kwantitatieve zln te beoordelen.

In dit advies wordt in eerste instantie aileen de lozing vanaf de dijk beoordeeld, die als
worst case situatie kan worden aangemerkt. De onttrekking van het koelwater vindt plaats
vanuit de Eemshaven. De lozing geschiedt via het estuarium ter hoogte van het Doekegat.
De lozing en onttrekking zijn getoetst aan de NBW-beoordelingssystematiek voor
warmtelozingen. Hierblj Is getoetst aan de volgende criteria:

• Mengzone;
• Opwarming;
• Onttrekking.

In het navolgende zijn de belangrijkste resultaten hiervan per criterium op een rij gezet.

Criterium mengzooe'
De grote afvoer in het Doekegat, ter grootte van 50-300*106 m3/s, en de dimensies van
het watersysteem zorgen ervoor dat in de onderhavige situatie wordt voldaan het
criterium mengzone. De dimensies van het watersysteem en de afvoer door het Doekegat
zijn dusdanig dat dit nooit kan leiden tot een dwarsdoorsnede (T>25°C) van meer dan
25% van de totale natte dwarsdoorsnede van het watersysteem. Het criterium mengzone
(T<25°C) is voor de onderhavige situatie « 0,25. Ook zal de pluim (T< 25°C) de bodem
niet raken. Er wordt voldaan aan het criterium mengzone.

Criterium opwarming;..
Het hler beschouwde watersysteem heeft de functiedoelstelling "schelpdierwater". Dit
betekent dat de maximale opwarming gemiddeld over het dwarsprofiel niet meer mag
bedragen dan 2 0c. Lokale opwarming, bijvoorbeeld ten gevolge van koelwaterlozingen,
kan wanneer deze te hoog wordt in paaigebieden leiden tot verschulvlng van de
paaiperiode waardoor een "timemismatch" op kan treden waardoor de levensvatbaarheid
van opgroeiende populaties sterk kan reduceren. Het estuarium waarop wordt geloosd
kan, of minimaal delen hiervan, als paai- en opgroeigebied worden aangemerkt. Uit de
modelresultaten voigt dat de pluim met een opwarming van 2°C of meer (dT> 2°C) aan
het wateroppervlak een lengte heeft van 850 m en een breedte van 200 m. Gerelateerd
aan de dimensies van het watersysteem is dit relatief beperkt. Gerealiseerd moet worden
dat de temperatuur aan het wateroppervlak geen weerspiegeling is van de temperatuur
over de verticaal. Uit de dwarsdoorsnedes uit de 3D-modellering blijkt dat ook in de
oeverzone opwarming van 2 °C (gemiddeld over de verticaal) ten opzichte van de
achtergrondtemperatuur niet voorkomt. Dit houdt in dat wordt voldaan aan het criterium
opwarming. Effecten zoals verschuiving van paaiperiode en 'timemismatch' ten gevolge
van de lozing zullen niet optreden.

Criterium onttrekk;ng;
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Daar het bij koelwater vaak om grote debieten gaat, kunnen er bij de onttrekking grote
stroomsneiheden nabij het innamepunt ontstaan. Een gevolg hiervan kan zijn dat vissen
zich hiertegen niet kunnen verzetten en worden ingezogen. Dit kan zich met name
voordoen in situaties waar onttrekking van koelwater plaatsvindt in paai- en
opgroeigebieden waar vislarven en juveniele vissen in grote getale aanwezig zijn. Vislarven
en juveniele vissen zijn slechts in staat heel geringe stroomsnelheden te weerstaan.

Ook komt het voor dat vissen zich 'aangetrokken' voelen tot de intensieve stroming. Een
voorbeeld hiervan is de fint die de Waddenzee gebruikt op doortrek (april-mei) richting
paaigebieden, vaak grindbeddingen van rivieren. Fint behoort naast de rivierprik en
zeeprik tot de soorten die voor het estuarium zijn aangewezen als specifieke VHR-soorten.
Het is op voorhand niet uit te sluiten dat finten worden ingezogen wanneer deze
aanwezig zijn nabij het innamepunt. Hoe groot deze kans is, is op dit moment niet te
bepalen daar het op dit moment niet bekend is hoeveel finten er in de Wilhelminahaven
en Waddenzee voorkomen. Hiervoor is nader onderzoek noodzakelijk.
Het is echter de vraag of de onttrekking van koelwater met een debiet van 50 m3/s een
invloed zal hebben die merkbaar is in het gedrag van de fint. De stroming aan de mond
van de Wilheiminahaven neemt toe met ca. 20% ten gevolge van de onttrekking van
koelwater. Nuon moet ervoor zorgen dat maatregelen worden genomen gericht op het
beperken van sterfte ten gevolge van inzuiging. Hierbij valt te denken aan een goed
visafvoersysteem met een visafvoergoot die niet is geiokaliseerd bij de inlaat. In de
aanvraag is hierin voorzien,

Ook na in bedrijfsname van de centrale is het van belang te monitoren wat de invloed is
van de activiteit op de populatie aan finten in het estuarium. Indien mocht blijken dat er
sprake is van significante be'invloeding kan worden overwogen verdergaande
maatregelen, zoals het installeren van visgeleidesystemen, te nemen.

Het inlaatwerk is ruim gedimensioneerd, Nuon heeft gekozen voor een inlaatwerk van
75 x 5 m, gelegen op 5 m boven de bodem. Dit betekent dat de maximale inname
sneiheid, uitgaande van een maximum koelwaterdebiet van 50 m3/s, ter hoogte van het
inlaatpunt 0,13 m/s bedraagt, Door deze lage inzuigsnelheid ter hoogte van het
innamepunt is de kans dat vissen worden ingezogen beperkt. In de BREF Koeling wordt
een aanzienlijk hogere waarde voor de minimale inzuigsnelheid ter grootte van 0,3 m/s als
BBT aangemerkt.

Vislarven kunnen stroomsnelheden weerstaan van 3 x hun Iichaamslengte. In het
biologische voorjaar zijn vislarven gemiddeld ca, 0,5 em lang, hetgeen neerkomt op een
stroomsneiheid van 0,015 m/s. Indien wordt aangenomen dat vislarven ook daadwerkelijk
van de stroming nabij de koelwateriniaat zullen wegzwemmen, als ze dit kunnen, kan
worden afgeleid dat de dagelijkse sterfte van vislarven op populatieniveau ten gevolge van
de inname van koelwater uitkomt op ca, 1-3,5%. Dit alles onder de veronderstelling dat
de haven kan worden beschouwd als paaigebied met een grote dichtheid aan vislarven.
Ter vergelijking: de gemiddelde dagelijkse natuurlijke sterfte in paaigebieden bedraagt ca.
3-7,5%.
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Voor juveniele vis is een analoge benadering te volgen. De gemiddelde lengte van
juveniele vissen gedurende het opgroeiseizoen bedraagt 2 cm, hetgeen correspondeert
met een stroomsnelheid die door juveniele vissen kan worden weerstaan ter grootte van
0,06 m/s. Onder dezelfde aannames als bij het bovenstaande voorbeeld voor vislarven
resulteert dit in geval in een dagelijkse sterfte van juveniele vis van ca. 0,2-1 % op
populatieniveau. Ter vergelijking: de gemiddelde dagelijkse natuurlijke sterfte in
opgroeigebieden bedraagt ca. 1%.

De haven is diep (15 m), heeft onnatuurlijke rechte kadewanden als Devers en is
kunstmatig aangelegd. Er is geen sprake van plantengroei of ondiepe oevers. Hooguit
kunnen stenen of holtes nog mogelijkheden bieden tot het afzetten van eieren. Een haven
met rechte diepe oevers, geen vegetatie en grote diepte zal over het algemeen voor de
meeste vissoorten niet de ideale plaats zijn om te paaien of op te groeien. Ook de
aanwezige scheepvaart die plaatsvindt in haven zal geen positieve invloed hebben op de
geschiktheid als paaigebied. Doordat op de haven geen rivier uitmondt is er geen zoete
lokstroom met een natuurlijke trek route voor vis. Op basis van hydromorfologische
eigenschappen lijkt de kans dat de haven zal fungeren als paaigebied, met een hoge
dichtheid aan vislarven, gering. Hierdoor is de kans dat onttrekking zalleiden tot
significante effecten op populatieniveau vooralsnog naar verwachting ook gering.
Wetenschappelijke informatie met betrekking tot populatiedichtheid en leeftijdsopbouw
van populaties van vissen in de Eemshaven en het estuarium ontbreekt op dit moment.
Ook de interactie met het estuarium is in dit verband van belang. Hierbij moet ook
specifiek worden gedacht aan de fint.

Advies:
Ik adviseer u Nuon te verzoeken een apart BBT-informatiedocument op te stellen waarin
dUidelijk is aangegeven welke technieken worden ingezet om de verschillende
(afval)waterstromen te behandelen en met welke emissies rekening moet worden
gehouden. In dit document dient de ontbrekende informatie, zoals eerder geformuleerd in
dit advies, worden opgenomen. De tabellen die zijn opgenomen in bijlage (III) kunnen als
handreiking voor het opstellen van een BBT-informatledocument worden gebruikt.

Op dit moment doet zlch een sltuatie voor waarbij nieuwe activiteiten op stapel staan
waarbij sommige activiteiten restwarmte vrijkomt, terwijl bij een andere activiteit vraag
naar warmte (LNG- terminal) aanwezig is. Dit is een unieke kans om restwarmte benutting
daadwerkelijk gestalte te geven en een bijdrage te leveren aan de vermindering van de
overall C02- uitstoot naar de lucht en emissies van warmte naar het oppervlaktewater.
Om deze reden adviseer ik u Nuon onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om
restwarmte afkomstig van de nieuw te bouwen centrale te gebruiken als warmtebron voor
de nieuw te bouwen LNG-terminal. Ook onderzoek naar eventuele andere
afzetmogelijkheden van warmte, bijvoorbeeld kassen, is in dit verband van belang.

Ik adviseer u de leemtes in kennis met betrekking tot de verschillen in populatiedichtheid
en leeftijdsopbouw van populaties van vissen in de Eemshaven en het estuarium in kaart
te brengen. Met name de interactie tussen de haven en het estuarium is in dit verband van
belang. In de aanvulling op het MER d.d. 30 maart 2007 heeft Nuon een voorstel voor de
opzet en uitvoering van een dergelijk onderzoek opgenomen.
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In dit geval kan onderscheid worden gemaakt tussen onderzoek op korte termijn
(vastleggen van nul-situatie) en onderzoek na in bedrijfsname van de centrale (monitoring
van daadwerkelijke effecten van de activiteit). In beide gevallen zal moeten worden
gekeken naar de populatiedichtheid van verschillende vissoorten (waaronder bijvoorbeeld
finten, rivierprik en zeeprik), vislarven en juveniele vis in de haven en in het estuarium. Het
is aan te bevelen dat in dit onderzoek gelijktijdig wordt gekeken naar de mate van
inzuiging van vissen bij de Eemscentrale.

Daar het onderzoek betrekking heeft op het watersysteem en de hiermee samenhangende
ecologie ter plaatse is het raadzaam na te gaan welke mogelijkheden er zijn om dit
onderzoek in samenwerking met de verschillende overheden, waaronder Rijkswaterstaat,
uit te voeren. Naast het Wvo-spoor moet namelijk ook in het kader van de VHR worden
nagegaan of de activiteit al of niet zalleiden tot significante effecten voor de ecologie.

Ook na in de bedrijfsname van de centrale is monitoring van effecten op het aquatlsche
milieu, bijvoorbeeld op de populatie aan finten, vislarven en juveniele vis, van belang.
Indien mocht blijken dat sprake is van significante effecten op het aquatische milieu kan
worden overwogen aanvullende maatregelen te nemen. Hierbij kan worden gedacht aan
het installeren van visgeleide systemen.

In dit verband is het ook van belang om bij een dergelijk onderzoek ook de invloed van
andere nieuwe activiteiten, een eventueel nieuw te bouwen centrale aan de Eemshaven
door RWE en LNG terminal, mee te nemen in het onderzoek.

Ik adviseer u Nuon te verzoeken om een aanvulling op de rapportage met betrekking tot
de 3D-modellering uit te brengen. Hierin zal moeten worden aangegeven of en zo ja hoe
calibratie en verificatie van het model heeft plaatsgevonden. Deze Informatle zal een
genuanceerder beeld moeten geven in hoeverre modelresultaten zich verhouden tot
meetwaarden.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze brief kunt u zich richten tot de heer
D. Bijstra (tel. 0320-298457/email: dju.bijstra@rws.nl).

Met vrlendelijke groet, ~ /
/ / ': .V.-:! / _--

." ~

/
.' ~

Ir. D.J. e vrieC' V?
Hoofd afdeling~ring Emissiebeheer (WIA)
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Bijlage 5, behorende bij het besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van
Datum xxx, nr. DNN 2007/xxxx

Niet technische samenvatting van de aanvraag.
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NIET TECHNISCHE SAMENVATTING

Nuon Po\over Projef;ts I B,V. {verder: Nuon; heeft het voornernen om in het industrieterrein

Eemshaven (gerneente Eernsmond} een rT'!ulti-fuel elektriclteitscentrale {verder: l1lulti-fuel

centrale) rnet een netta elektrisch- verrnogen van circa 1200 r'.(1W~ te bouwen.

Deze aanvraa~1 Ollll/at in hoofdzaak het verzoek am vergunningen in het kader van de Wm,
\,\1\'/0 en WI/Vh tot hat:

het boul/ven en in beclrijf nemen en in continu beclrijf houden van een multi-fuel

elektriciteitscentra 1e.

De voorgenornen activiteit betreft het boul/ven en in beclrijf neillell en het in continu bedrijf

houden van een multi-fuel elektriciteitscentrale op het industrie1errein van de Eemshaven

(gerneente Eemsmond) ciao, Nuon. De centmle 'Nordt gebaseerd op de (milleuvriendelijke}

vergassingstechnologie, met droge voeding, zuurstof gebiazen stofwolkproces waarbij hoge

temperaturen en drukken vvorden toegepast en geen teerproducten gevormd worden. De

brandstoffen zutlen bestaan uit steenkoof, petcokes, schone biomassa (onder andere hout) en

anrdgas. Deze schone biomBssn zal gedeeltelijk als afvJlstof geklasseerd zi]n. De

elektriciteitscentrale zal elektriciteit op'Nekken met een netto elektrisch vernl0gen van circa

1200 I"AW"

De vergassingscapaciteit van de centrale is maximaal ongeveer 70% van de totale capaciteit.

Dit is de zogenaamde basisJast van de centrale. Indien een hogere elektriciteitsprocluctie

vereist is. worclt aardgas gebruikt als extra brandstof naar de gasturbines.

Het rendement van de gehele installatie is afhankeliJk van de brarldstof. Voor 'lOm,o

syngasbedrijf li9t het vollastrendement tussen 43% en 47% {ambltie~vai.lrde ~>46~·o}. Voor ,'100%
aardgasbedrijf ligt het vollastrenclement tl.lssen 52% en 56%, mede afhankelijk van de keuze

van type en leverancier. Gerekend z81 vI/orden met een gerniddeld netto rendernent ViJn

minimaal 44 % Vaal' syngas en 54~(o vaal' aardgasbedrijf. Het gegarandeerde rencierTlent 'Nordt

eerst tijdens de onderhandelingen met de uiteindelijke leveranDer v3.stgesteld.

Milieumaatregelen
Ter beperking van luchtverontreiniging zijn maatregelen getroffen am de emissies van NO,:,

stof en SOz te rninimaliseren. De maatregelen ern NO,: te verrninderen zijn afh;:mkeliIk van het

Ie kiezen fabrikaat gasturbine. Zij kunnen bestaan uit speciale low-NOx-branders voor syngas,

uit maatregelen om de vlamtemperatuur te verJagen of uit een kata!ysator (SeR}. De

stofemissies \Ian het prim<'lire proces worden tegengegaoll door filtratie in drie stappen en zijn
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daardoor bijzonder laag. De kolenvelden ....varden besproeid tel' voorkoming van

storJerspreiding en t>ii langdurige opslag met cellulosevloeistof of gelijkwaardig. Voor de

overige stofbronnen worden effectieve, enkelvoudige filters toegerast SOz wurdt op een zeer

effedieve wilze (>99,8.%) in een zogenaamde Claus-unit verwijderrJL

De geluidemissie wordt beperkt door geluiddempende en -isolerende constructies toe te

passen. Om de belasting van het oppelVlaktewater te minimaliseren wordt koelwa!er in de

haven ingenomen en op (1e Eems ge~oosd. Daarbij worden zeven toegepast om ingezogen vis
terug te voeren. Ter beperking van aangmei in de koelwaterkanalen wordt de "thermo-shoek

methode" toegepast en geen chemicalien.

Op basis van een studie naar hel fakkelgebruik is dt teruggedrongen tot maximaal circa '175

uur per par. De bijbehorende emissies van geluid, lueht en licht zijn navenant verlaagd.

Verder 'vvo-rden uitgebreide maatregelen genomen om de veiligheid voor de medevverkers en
de omgeving te waarborgen.

Emi:ssies

De voomaamste emissies zljn die van NO, en CO,. Nuon vraagt vaal' de NO" een waarde van

40 glGJ aan. Het Bes!uit emissie-eisen stookinstaHaties geeft hiervoor een limiet van circa
45 glGJ. Over het jaar gemiddeld wordl ove~gens eerl emissie van circa 30 glG-J verwacht De

range uit de Europese BREF voor grate stookinstaUatles, die in enigszins andere eenheden

ges!eld is, is '16-40 glGJ. De jaaremissies van NO, en CO, worden geregeld In een aparte

vergurming die Nuon aarwraagt blj de Nederlandse Emissieautoriteil (NEal.

De geluidemissies blijven binnen de door de provincie vastgelegde geillidruimle \/Oar het

Industrie!errein. Verdergaancle geluidmaalregelen blijken vaal' pmcesinstallalies als deze

centrale niet goecl mOiJelijk of nie! effectief (zie paragraaf 6.8.1G MER).

Hel procesantwerp, de t>edrlj'lsvoering en d.e keuze 'Ian brand- en hulpstoffen zljn zoclanig

cia! de productie van afvalstoffen loveel mOiJelijk voorkomen of beperkt wordt Door passend

onderhoud word! de instaUatie in zodanige conditie gehouden dat zij aan de ontwerpeisen

blijft voldoen en de nadellge gevolgen voor he! milieu tot een minimum beperl<l blijven.

De bij de elektriciteilsprodudie ge'lannde reststaffen slak, vliegas en zwavel zullen

herbrulkbaar zijn in notlige toepassing. Een geringe hoeveelheid slib van de

afvafvlaterbehandelingsinstaHatie zal worden afgevoerd via erkende ver'!!verkers. Ter
vermijding van milieubelasting worden deze rest- en afvalstoffen binnen deimichting in

g"sloten voorzieningen opgeslagen.
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De door de activ,teit veroorzaakte mitieubelasting wordt ten minste votgens de daarvoor

geldende voorschriften bepaald en wordt {flrotendeels automatisch) zodanig geregistreerd

dut afdoende rapportages en analyses van eventuele inc.identen kunnen worden uitgevoerd.

De inricllting is verplicht jaarlijks een ovel'heidsmilieujaarlierslag op te stelten en in te dienen.

Milieubelasting
De voornaalllste milieugevolgen van de flehele centrale zijn de emissies naar de tueht

(voomameliJk NO,), fteluid, de thermische belasting van het oppelvlakiewater door de

koelwaterstroom en de visuele gevolgen.

De resulterende NO,-belastingen in de omgeving voldoen ruimschoots aan de criteria lIit het

Besluit IlJclltkwaliteit 2005. De emissies van de overige stoffen (waaronder slof van cle

kolenopsla9 en van de stoffilters op de silo's, Z'.'iare Illetalen en andere toxische verbindingen)

zijn erg !<Jag en blijken rllilll aan cle emissie-eisen {inclusief de BREF's) en cle

luchtkwaiiteitsn0rl11en (Besluit luchtkwaliteit 200E,) te voldoen.

lIit de geluiclsberekeningen kan geconcludeerd worden dat de geluidsniveaus bij gevoelige

objecten (zowel individueel als VOOI" de gehele site) meer dan 15 dB lager zijn dan de gestel

de maxirnaal toelaatbare geluidsimmissie voor het gehele inclustrieterrein. Gesleld kan wor

den dat realisatie van de multi-fuel centrale op deze locatie geen relevante toename op de

lJeoorcielingspunten zal veroorzaken. Bij cle multi-fuel elektriciteitseentrale zijn een aantal

bronnen te onderscheiden die ter pl8atse een geluidsnive3u veroorzaken boven het gemld

deld geproduceerde geluidsniveau, zogenoemde piekbronnen. Deze piekbronnen liggen

echter op afstanden groter dan '1600 m van cle clichtstbijzijncle woningen. Op basis hieNan

kan gesteld worden clat piekniveaus (Iloge uitzonderingen daar gelaten) ook bmnen (Ie daar

voor geldencle grenzen bliJven.

Voor de centrale wordt doorstroomkoeling toegepast omclat hrerl11ee het hoog5te elektrisch

rendement kan worden behaald. Het opgewarmde water worclt via leidingen direct achIer de

zeecliJk geloosd op de Eel11s. De onttrekking en de lozing voldoen aan (Ie gelcJencie criteria.

Het afvalwater wordl na zuiverin9 geloosd op de Eems of in de Wilhelminahaven. Deze

lozlllgen staan de streefwaarclen '1001' de waterkwaliteit niet in cle \-'/e9.

'lA/at betreft de visuele aspecten zal de multi-fuel centrale instaliaties en schoorstenen krijgen

die passen bij een zeehaventerrein. Het bouwkundig ontwerp van de gebouwen vindt later

plaats. Hierbij zal rekening gehouden worden met aspecten zoals lichtuitstraling, geluid ell

architectonische eisen,
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Ten aanzien van te vervyachten toekomstige ontwikkelingen kan worden opqemerkt dat,

gezien de te verwachten Illaatschappelijke qewenstheicl en noodzaak van CO2 ver',vijderinQ

op terrnijn, Nuon nu reeds ll1aatregelen treft om de MF centrale "C02 capture ready" te

maken, Dit betekent clat nu de noodzakelijke voorzieningen worden getroffen die het mOQelijk

Illaken de centrale op terll1iJn te kunnen aanpassen voor CO2 afvangst en daarna nag

economisch verantwoorcl te kunnen bedrijven. De keuze voor het vergassingsysteem en de

reservering van ruimte voor bij te bouwen voorzieningen zijn hierin concrete stappen,

Ontwikkelingen in regelgeving en op de COo-markt bepalen het moment waarop CO2

afscheiding gerealiseercl kan worden.

In een latere fase zal 1l10gelijk ook voor gele-lijst-stoffen vergunning worden aangevl·aa~ld.
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Inspraakreacties ap het MER met betrekking tot de aangevraagde lazing
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Reactie op de Milieueffectrapportage en de vergunningaanvraag Multi-Fuel Centrale
Eernshaven.

Mede namens de bewoners van Dijkweg en Oostpolderweg op Oudeschip en Eernshaven (in
bijgevoegde bijlage zijn de namen, adressen en handtekeningen vermeld) hebben
ondergetekenden onderstaande reacties en vragen gefonnuleerd m.b.t. het MER Multi- Fuel
Centrale Eernshaven.

Aigemeen

Het bouwen van kolencentrales (naast genoemde Multi-Fuel Centrale staat nog een
steenkolencentrale, RWE Power AG - Eernshaven, gepIand) op welke plaats in Nederland
dan ook is hoe dan ook in strijd met de Kyoto-doelstelling om tot een reductie van C02
uitstoot te komen.
Steenkoolcentrales zijn per defmitie sterk milieu verontreinigend en volgens Jose Manuel
Barroso voorzitter van de Europese Commissie "ligt de tijd van de steenkool ver achter Ons"
(dagblad v.h.noorden, d.d.ll januari 2007). Dezelfde commissie heeft Nederland een verdere
beperking m.b.t. de C02 uitstoot opgelegd.
De locatiekeus Eernshaven is mede tot stand gekomen op grand van het gegeven dat hier nog
relatief schone lucht voorradig is. Wij zijn verbijsterd over het gemak waarmee wordt
besloten deze schone lucht dan maar te bevuilen.
Wij eisen dan ook dat de uitgestoten C02 wordt afgevangen en op een zo veilig mogelijke
Manier wordt opgeslagen. Wij kunnen niet beoordelen of dat ondergronds kan en dus eisen
wij dat dit zo spoedig mogelijk nader wordt onderzocht.

Wij zijn van mening dat meer ge'investeerd moet worden in alternatieve vormen van energie,
zoals in die van zonne-energie/panelen en in verdere energiebesparende technieken zoals in
de ontwikkeling van de micro-wkk (ontwikkeld door de Gasunie en beoogd opvolger van de
huidige HR-ketel) die zowel warmte als stroom produceert.

Wij zijn van mening dat er meer geihvesteerd moet worden in het stimuleren van
energiebesparende maatregelen in en rond de industrie, het huis, scholen, winkels en op aile
andere plaatsen waar gewerkt en gewoond wordt.

Het lozen van koelwater rechtstreeks op de Eems is geen milieu vriendelijke daad en doet mee
in het rechtstreeks opwarmen (en vervuiIen) van al het water der wereidzeeen en daarmee in
het verhogen van de zeespiegel met alle consequenties wereldwijd van dien.
Volgens het rapport (hoofdstuk 6 punt 6.3.2., samenvatting ) zouden de warmtelozingen op de
Eerns aanzienlijk venninderd kunnen worden door toepassing van koehorens. Waarom niet
toegepast? De prijs voor NUON te hoogl, maar ook wanneer het het voortbestaan van onze
planeet betreft?
Bovendien loost ook de ander geplande centrale RWE hier haar koelwater en is er dus sprake
van cumulatie.
En dat op heel korte atstand van de Waddenzee!



Oak op regionale/plaatse1ijke schaal zijn wij bang voor de gevolgen van de bouw van deze, de
R WE centrale en ander geplande energieproducenten.

Onder hoofdstuk 5 punt 5.1 staat dat "een aautal milieuaspecten tijdens norrnaal bedrijf
nauwelijks relevant is. Het gaat hierbij om reststoffen, bodemtrillingen, bodemverontreiniging
ell verkeer".
Een blanco cheque om voor ons onbekende stoffen in de lucht, in het water of in de grond te
kunnen lozen? Wij willen weten wat hiermee wordt bedoeld en wat dit betekent voor onze
directe woon- en leeforngeving.

Transport
Hoewel niet vermeld in de MER-rapportage hebben wij vragen over het transport van de
opgewekte energie. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat het huidige net voldoende capaciteit
heeft. Welke voorzieningen worden beoogd en wat is de invloed daarvan op onze directe
woon- en leefomgeving?

Luchtkwaliteit
Naast de C02 worden ook andere broeikasvergrotende stoffen zoals S02 en NOx uitgestoten.
Wij willen dan ook dat de DeNOx-installatie direct wordt gebouwd en vanaf de eerste
productiedag wordt gebruikt.
(Luchtverontreiniging 5.3.1)

Als zwavel vrij komt geeft dat stankoverlast, en wij vrezen dan ook voor deze vorm van
hinder.

Zware metalen
Het milieuschadelijke kwik komt vrij.
Volgens de informatie verstrekt op de voorlichtingsavond d.d.24 januari jl. is het een
verwaarloosbare hoeveelheid kwik die "aileen vervuilend werkt op zo'n 1,5 Ian. alStand van
de centrale". Op deze afstand ligt het dorp Oudeschip en een andere grens is het Wad.
Wij eisen dan ook dat er meer onderzoek wordt verricht naar de effecten van deze stoffen op
onze gezondheid, op de gewassen die wij telen in onze tuinen, en voor het leven op het Wad.

Lichthinder
Op de hoorzitting werd aangegeven dat lichthinder zoveel mogelijk zou worden beperkt.
We willen deze garantie graag "zwart op wit" zien en tevens een protocol m. b.t. de manier
waarop gecontroleerd en naleving wordt afgedwongen.

Hetzelfde geldt ook voor het aantal te verwachten affakkeluren en de daarmee gepaard gaande
hinder.

Wrr:terkwaliteit

IOnder hoofdstuk 4 punt 4.1 staat geschreven dat "de vrijkomende afvalwaterstromen
grotend,cels worden geleid naar een afvaiwaterzuiveringsinstallatie en na behandeling
gd:3<:.·)d". Wat gcbeurd er met het ovcrgebleven vervuilde water en welke consequenties heeft
<.::;;:' -:c;)' om gebied en Qok 'loor de vervuilmg op grotere ~chaal?



Geluid en trillingen
Onder hoofdstuk 5 punt 5.6 staat dat "de berekende geluidsniveaus ruim IS dB(A) lager zijn
dan de rnaximaal toelaatbare geluidsimmissie van het gehele industrieterrein. Het gehele
initiatief zal dan ook geen geluidstoenarne van enige betekenis veroorzaken".
Maar er is sprake van de bouw van meerdere centrales, windmolens en in de Oostpolder staat
grootschalige industriele glastuinbouw gepland. Wij zijn bang voor cumulatieve effecten en
dat de relatieve stilte die nu nog hoorbaar is in ons gebied tot het ver/eden gaat behoren.

Tijdens de bouw van deze en de andere centrales in eenzelfde tijdsbestek zullen er
heiwerkzaamheden worden uitgevoerd. Trillingen zijn het gevolg en wij zijn bang voor de
effecten op onze huizen. Is dat onderzocht en mocht er schade ontstaan wat is dan de
procedure?

Siotopmerkingen

Wij zijn van mening dat in het kader van het vertragenltegengaan van klimaatveranderingen
het onverantwoord is steenkolencentrales te bouwen waar dan ook in Nederland en zeker in
een gebied als het Eemsmondgebied waar de lucht - en waterkwaliteit nog redelijk zijn.

Wij eiscn dat wanneer tot bouw wordt overgegaan de C02 uitstoot volledig wordt afgevangen
en veilig moet worden opgeslagen en er volgens het meest milieuvriendelijke altematief
(Samenvatting 6.4) wordt geproduceerd.

Wij zijn van mening dat het koelwater zo optimaaI mogelijk moet worden gekoeld.

Wij willen dat meer gemvesteerd wordt in altematieve vonnen van energie, zoals in die van
zonne-energie/panelen en in verdere energiebesparende technieken zoals in de ontwikkeling
van de micro-wkk (ontwikkeld door de Gasunie en beoogd opvolger van de huidige HR-ketel)
die zowel warmte als stroom produceert.

Wij willen dat er meer gemvesteerd wordt in euergiebesparende maatregelen in klein verband
(huishouding) zowel als op bandels- en industrieel niveau.

T.a.v. de uitstoot van zware metalen en andere verontreinigende producten willen wij
onderzocht hebben in hoeverre zij schadelijk zijn voor onze gezondheid en welke maatregelen
worden getroffen.

Ten tijde van de bouw wordt er geheid, wij willen weten wat dat voor effect heeft op onze
huizen en wat gedaan wordt om de mogelijke schade te vergoeden.

Wij willen garanties dat ook de lichthinder tot een minimum wordt beperkt, gezien de
bouwplannen op en rond de Eemshaven is hier sprake van een cumulatiefaspect.

~~fit:, 'r lIs ~n En}' ?>V:l,q
i.·}i)~.: "',:fJ!~ J (
,),; ~.! ;\..f'/ I. l}~



Oudeschip, 31 januari 2007

LijJ' Will ondertekenaars Reaktie Milieueffectrapportage en de vergunningaanvraag
Multi-Fuel Centrale Eemshaven

Mevrouw 1. Smit - Weessies Dijkweg 1 Oudeschip

De heer en mevrouw Meijer Dijkweg 7 Oudeschip
<~--;<;. {.~

. / .
<-- _-

De heer en mevrouw Drenth Dijkweg 9

De heer K.van Dijk

De heer en mevrouw Emmelot
HS'),'"~f70ELcr

De heer R. Bouwman en
mevrouw A. Steenblock

Dijkweg 11

Dijkweg 17
(j7[EX'i.'CIj {it

Dijkweg 25

Oudeschip

Oudeschip
1~C.'(.'1~'1&lctL

Oudeschip

De heer en mevrouw Doornbos

De heer E.den Ouden en
mevrouw A. Vos

Dijkweg 29

Dijkweg 35

Oudeschip

J~(\._
l-L: ._)

De heer M.1.P. Theussen Oostpolder 6 Eernshaven /
I.

De handtckening en machtiging van de heer en mevrouw F. Kempen is aIs aparte bijlage
to~:?evoegd.
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Betr.: Bekanntmachung des UmweItvertriiglichkeitsberichtes nnd der Genehmigungsantriige znr Errichtung
des NUON Kraftwerkes in Eemshaven (Niederlande)

Sehr geehrte Darnen und Herren,

bierrnit senden wir Ihnen die vorliiufige Stellungnahme der Stadt Emden zum oben genanoten Verfahren,
Weilere Anderungen der Stellungnahme behalten wir uns vor,

Wir nehmen zur Kenotnis, dass die in unserer Stellungnahme zur Startnotiz vom 10,02.2006 geforderten
Untersuchungen in Studien und Gutaehten untcrsueht und bewertet wurden.

Da in der Klistenrcgion DelfzijVEemshaven eine erhebliehe Zuoahme von Industrieaosiedelung zu beobaehten ist
und weitere AnsiedeIungen in der Umsetzung bzw. Planung sind. sollte aueh zuki.i.nllig sieher',""; :ii; ':. .' 'n, dass eine
GetUhrdung dureh Emissionen (Wasser, Boden, Lull, Optik) fiir das Gehiet der Stadt Emden weder beim nommIen
Betriebsverlauf noeh bei Storf'llen nieht zu befiirehten ist.

Die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte sind dauerhaft einzuhalten, Die Ben"icksichtieung des jeweils !1t!uesten
Standes de,. Technik ist yom Betreiber einzufordern.

Ich biue damfll, die Stadt Emden weiter am Verfahren zu beteiligen.

FOr Riickfragen $kht Ihnen Frau Uphoff-Holtz zur VerfUgung.

Mit ireulJdlichelJ GrliD!'n
i.A,

Rainer Kinzel
F"chbercichs leiter

zie ook de reactie d.d. 10 februari 2006
bij de startnotitie I hierna opgenomen
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Meine Nachricht vorn

An::;prechpartoer Frau Uphoff-Ho~tz

Zimmer 107

Telefon 04921 I 87 - 1507

Telefax 04921 / 87 - 1223

E-r1ai 1 auphoff@emden.de

Datum 06.02.2007

Betr.: Bekanntmachung des Umwellvertraglichkeitsberichtes und der Genehmigungsantrage zur Errichtung
des NUON Kraftwerkes in Eemshaven (Nieder/ande)

Sehr geehrte Damcn und Herren,

hiennit senden wir Ihnen die vorliiufige Stellungnahrne der Stadt Emden zum oben genanoten Verfahren.
Weitere A.nderungen der Stellungnahme bebalten wir un, vor.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die in unserer Stellungnahrne zur Startnotiz vom 10.02.2006 geforderten
Untersuchungen in Studien und Gutachten untersucht und bewertet wurden.

Da in der Kiistenregion DelfzijVEemshaven eine erhebliche Zunahme von lndustrieansiedelung zu beobachten ist
und weitere Ansiedelungen in der Umsetzung bzw. Planung sind, sollte auch zukiinftig sichergestellt sein, das, eine
GefUhrdung durch Emissionen (Wasser, Boden, Luft, Optik) fUr das Gebiet der Stadt Emden weder beim normalen
Bctriebsverlauf noch bel St6rflillen nicht zu bcfUrchten is!.

Die gesdzlich vorgegebenen GrenZliverte sind dauerhali einzuhalten. Die Beriicksichtigung d.::: i :. :~/~~. Ieuesten
Standes del' Technik ist vom Betreiber einzu[ol'dern.

feh bitte darum, die Stndt Emden weiter am Verfahren zu beteiligen.

FUr RUckfragen steht Ihnen Frau Uphoff-Holtz zur Vertiigung.

Mit jreUlld(ich~nGruBen
i.A

Rainer Kinzel
Fuchbcreicbsleitcr

zie ook de reactie d.d. 10 februari 2006
bij de startnotitie I hierna opgenomen
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STADT EMDEN PoslJach 2254126702 Emden
Fachdienst 361 Stadlplanung

Collage van Gedeputeerde Staten van de
Provincie Groningen
Afdeling Milieutoezicht
Postbus 610

9700 AP Groningen
Nederland

Ihr Zeichenl
Ihre Nachricht yom

Mein Ze~h,n1 m361iF1J

MeIne Nachricht vom

Ansprechpartner Ilefr Futmann

Zimmer W

Telelon 1l4921/87-1421

Telefax 1l4921/87-101421

E-Mail ~.de

Datum 10. FdlnIar 2001I

Kraltwerk NUON Power Eemshaven
Startnotiz Umweltverbiiglichkeitspriifung (UVP)- Erstellung der Richtlinien

Sehr geehrte Damen und Herren,

hierrnit senden wir Ihnen die vorliiufige Stellungnahme der Stadt Emden zum oben genannten Verfahren.
Weitere Anderungen der Stellungnahme behalten wir uns vor,

Da die Errichtung des Kraftwerkes zu einer Erhiihung der Emissionskonzentrationen, wie z. B. von
Feinstaub, SO" NO" NO, fUhren wird, ist eine genaue Errnittlung der Schadstoffe und die jeweilige
Schadstoffkonzentration in der UVP zu errnitteln,

Geringfiigig wird sich auch die Emissionskonzentration der Schwerrnetalle und Dioxine erhiihen.
Weiterhin wird durch Lagerung und Umschlag von Brenn- und Reststoffen die Emissionskonzentration
des Feinstaubes negatlv beeinfiusst.

Es sollten Ausbreitungsberechnungeri erstellt werden, um zu errnitteln, ob es grenziiberschreitende
Auswlrkungen geben kann. Eine dauerhafte Erfassung der Emissionen ware sinnvoll (Kontrollmecha
nismus).

Die Wahl des KOhlwassersystems ist genauestens zu Oberdenken. Sei der Wahl einer DurchlaulkOhlung
kann as zu einer negativen Belastung durch die Abwiirme fUr marine und aquatische Organismen
kommen (Schaden am Fischbestand). Es sollte genau abgewogen werden, ob der Bau von KOhltOrmen
nicht sinnvoller ware.

Die Abwasserbeseitigung siimtlicher anfallender Abwasserarten, wie z. S. das SpOlwasser der Abhitze
kessel, Schrubb-, Leck- und SpOlwasser aus dem Kraftwerk, Niederschlage vom Gebaude und
Geliinde, das Regenerat aus der DemineraJlsierungsanlage, Haushaltsabwasser, Prozessabwasser,
SpOlwasser mit Konditionierungschemikalien von eventuellen KOhltOrrnen hat natOrlich Ober eine
Klaranlage zu erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass das Abwasser nicht ohne Vorbehandlung in offene
Gewasser geleitet wird.
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Uirmemissionen sollten durch schalldampfende MaBnahmen eingeschn3.nl1 sein.

Die "nachtliche Lichtstbrung" ist sowohl fOr die Menschen als auch fOr die Tiere so gering wie m6glicl
zu halten.

Wunschenswert waren nahere Angaben zu den angelieferten Brennstoffen (wie z. B. Steinkohle
Sekundarbrennstoffe - zumeist niederwertige fossile Brennstoffe, Biomasse und Erdgas), de
verwendeten Stoffe (wie Syngas, Sauerstoff), der verwendeten Rugasche, Schlacke, Schwefel) in Bezu\
auf Anlieferung, Zusammensetzung, Lagerung (uberdacht - Auswaschungen von Schadstoffen duret
Regen vorbeugen) und Entsorgung.

Eine differenzierte Darstellung der Gesamtbilanz siimtlicher Stoffstr6me (Input - Output - Analyse) sowi,
ein kontinuierliches Monitoring von Prozess- und Umweltdaten (speziell Luft- und WasserquaJitat) in del
UVP ware sinnvoll.

Da in der Kustenregion DelfzijllEemshaven weiterhin eine erhebliche Industrieansiedlung zu beobachter
ist und weitere Ansiedlungen in der Umsetzung/Planung sind, sollte, bezogen auf die menschliche Ge·
sundheit, sichergestellt sein, dass ber Verwirklichung der Bauvorhaben weder beim normaJen Betriebs·
verlauf noch bel St6rfiillen eine Gefahrdung durch Emissionen fUr den Zustandigkeitsbereich der Stad1
Emden zu befUrchten ist.

Dieses sollte in der Einzelbewertung der Anlagen sowie in der Gesamtbetrachtung der schon
vorhandenen, geplanten oder in Bau befindlichen Industrieanlagen (chemJbiolog.fthemnische Kreuzver
bindungen) dauerhafl gewahrleistet sein. Hierbei sollten auch die Lagenung und die Transportwege elne
Beachtung finden.

Die Umwettvertragllchkeltspriliung sollte zu diesen Punkten Aussagen tneffen.

Bezuglich der vorhenrschenden Windrichtung (S/SW 23 %), welche sich fUr die Niederlande sOOr gOnstig
darstellt, sollte der Einfluss auf die Luftreinhalteplanung der Stadt Emden ebenfalls eine angemessene
Beachtung finden.

Fur Ruckfragen steht Ihnen Herr Fortmann zur Verfugung.

i: freuplic1~nlJGrUBen

(\,~ ~
Patrick de La Lanne
Fachbereichsleiter

Kople per email:
Deputiertenstaaten von Gronlngen
Frau Degenhardt Drenth
Abteilung MTZ
Postbus630
9700 AP Groningen
Nlederlande

Niedersachsisches Ministerium fUr
Inneres und Sport
Regienungsvertretung Oldenburg
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NABU- Kreisgruppe Emden

Gedeputeerde Staaten van de
provineie Groningen
afdeling Milieutoezieht
Postbus 610

9700 AP Groningen NL.
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Kreisgruppe Emden
Enno - Hektorstr.ll
26736 KrummhOrn
Tel. 04923 - 990299
Email:

Krummhorn, d. 10. 2. 2007

Genehmigungsantrag zur Errichtung des NUON- Kraftwerkes in Eemshaven

Sehr geehrter Darnen und Herren,

zu dem zugesandten Umweltvertriigliehkeitsberieht beziiglieh der Errichtung des NUON 
Kraftwerkes in Eemshaven nehmen wir wie folgt Stellung ;
Der NABU ist nieht davon iiberzeugt, dass mit dem Mehrbrennstoff- Kraftwerk eine
Dberschreitung des Grenzwertes bei den Sehadstofikonzentrationen vollig auszusehlieBen
ist. Insbesondere bei einem mogliehen St6rfall sind zumindest erhOhte
Sehadstofikonzentrationen vorstellbar. Dieses wird ebenfalls bei der Gewassergiite u. einer
thermischen ErhOhung der Abwasser - bzw. Kiihlwassereinleitungen in die Ems
angenommen werden.

Unbefriedigend ist, dass eine eindeutige Aussage in der UVP. nieht gegeben wird. da wie
unter Punkt. 5, 3. I NOx - Emissionen - noch nicht vorauszusehen ist, nach welchem
Verfahren die NOx -Emissionen iiberhaupt beschriinkt werden sollen.

Von entscheidender Bedeutung ist auch bei dieser Planung und bei einer Inbetriebnahme des
Mehrbrennstoff - Kraftwerkes in Eemshaven das Zusammenwirken der gesarnten emittierten
Schadstoffe von allen bestehenden Industriebetrieben und zukiinftig entstehenden
Kraftwerken in der Region Eemshaven und Delfzijl.

Wir bitten urn einen weiteren Bescheid in diesem Genehmigungsverfahren,

Mit freundlichen GrillJen
···7 \..'.1 (.

),
-,,

UV(t: Schramm
NABU - Kreisgruppe Emd~n





Gemeinde Jemgum • HofstraBe 2 • 26844 Jemgum

Gemeinde Jemgum
Der BOrgermeister

1'\')1/ E.Pov

Gedeputeerde Staten van de .GO~)(ll., \ PNST: (\/I'::l?J
Provincie Groningen "-'...L.->+-jJ.:.A::.;FD:::;.::...,..-"'\...:.!..I_CL:=.j
-afdeling Milieutoezicht
Postbus 610 .
9700 AP Groningen - NL

Telefon: 04958/91 81 ·0
Telefax: 04958/91 81 - 40
E-Mail:
gemeinde.jemgum@1-online.de

Internet: "IIWV\I.jemgum.de

Sprechstunden:
Montag - Donnerstag 8·16 Uhr
Freitag 8-12 Uhr

lhr Ansprechpartner.
HerrSchilling
Durchwahl: 04958/91 81 - 31
E-Mail: schilling@jemgum.de

Datum und Zelchen Ihres Schreibens Mein Zeichen

3.32schl
Datum

12.02.2007

Stellungnahme zu den Genehmigungsantragen
hier: Nuon Power B.V. - Mehrbrennstoffkraftwerk in Eemshaven

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Region Delfzijl/Eemshaven ist eine erhebliche Zunahme von Industrieansiedlungen zu
beobachten. Weitere Ansiedlungen befinden sich in der Umsetzung bzw. Planung. Es sollte
auch in Zukunft sichergestellt sein, dass eine Gefahrdung durch Emissionen (Wasser,
Boden, Luft, Optik) weder beim normalen Betriebsverlauf noch bei Storfallen fUr das
Gemeindegebiet)emgum zu befOrchten ist.

Das Gesamtbelastungskataster ist zu aktualisieren.

Die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte sind dauemaft einzuhalten. Die Berucksichtigung
des jeweils neuesten Standes der Technik ist vom Betreiber einzufordern.

Die Gemeinde Jemgum bittet um weitere Beteiligung am Verfahren.

Mit ~t:~ndlichen GrO(1en
! '
I,' ~v--V'V
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~~"'*ii)wadden.Beleef de bijzondere natuur, de rust en het open landschap.

eJp ons dit ruige natuurgebied te beschermen.

-----------
---~ -----------------------------j

AANTEKENEN
Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen
pIa Afdeling Milieutoezicht
Postbus 610
9700 AP Groningen

¥
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Datum: Harlingen, 13 februari 2007 Kenmerk: EKu/AWoI07016
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Betreft: MER en vergunningaanvragen Nuon elektriciteitscentrale Eemshaven

Geacht college,

Naar aanleiding van de vergunningaanvragen Wm en Wvo, het bijbehorende
milieueffectrapport (MER) en de aanvulling op deze documenten over de geplande
elektriciteitscentrale van Nuon in de Eemshaven willen wij het volgende opmerken.

1. De geplande elektriciteitscentrale zal grotendeels op kolen worden gestookt. Vergeleken
met een gasgestookte centrale geeft een kolencentrale een erg hoge CO2-uitstoot. Zoals
bekend is COz een van de belangrijkste veroorzakers van het broeikaseffect. Om de
opwarming van de aarde tegen te gaan, zulien wij ons moeten concentreren op het
verminderen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Het bouwen van een
kolencentrale draagt daaraan bepaald niet bij, zeker ais in overweging wordt genomen
dat zo'n centrale tientalien jaren mee zal moeten gaan. Bovendien is niet aangetoond,
dat alternatieven, bijvoorbeeld in de vorm van decentrale opwekking (wkk, mini-wkk,
zonnecellen) of duurzame opwekking (zon-, wlnd- en waterkracht) niet mogelijk zijn. Wij
verzoeken u dan ook om al het mogelijke te doen om de bijdrage van deze centrale aan
het broeikaseffect tot het uiterste te beperken. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan het
gereedmaken van de centrale voor COz-afvang en het verplicht stelien van een minimaal
percentage aan duurzaam geproduceerde biobrandstoffen.

2. De centrale zal voorzien worden van een fakkel, die gebruikt zal worden om gas af te
fakkelen bij storingen in de zwavelverwijdering en de gasturbines en bij reguliere starts,
stops en noodstops. Gesteld wordt dat er maximaal 175 uur per jaar afgefakkeld zal
worden, en dat er ongeveer even vaak 's nachts als overdag afgefakkeld wordt.
Aliereerst willen wij opmerken dat wij erg blij zijn dat het mogelijk is gebleken het aantal
uren dat de fakkel wordt gebruikt sterk terug te brengen. Dit zal de effecten op de natuur
en het landschap van de Waddenzee sterk beperken. Wellicht kan nog worden bekeken
of het mogelijk is om de reguliere starts en stops zo veel mogelijk overdag plaats te laten
vinden, zodat de effeeten verder verkleind worden. Wij vragen ons wei nog af of
milieuvriendelijkere alternatieven voor het affakkelen, zoals het gebruik van een c.e.b.
(clean enclosed burner) voldoende bekeken zijn. In paragraaf 4.1.16.2 wordt weliswaar
aangegeven dat op de mogelijkheid van het toepassen van een enclosed burner wordt
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ingegaan in paragraaf 6.8.5, maar paragraaf 6.8.5 gaat enkel in op een oven en op
grondlakkels. Onduidelijk is 01 de beschreven oven hetzellde is als een G.e.b.

In de MER wordt gesteld dat er naar verwachting geen Flora- en faunawetvergunning
nodig zal zijn voor de elektriciteitscentrale. In de passende beoordeling wordt echter
aangegeven dat affakkelen slachtoffers kan veroorzaken onder met name zangvogels.
Naar ons idee is hiervoor wei een Flora- en launawetvergunning nodig.

3. Het MER geeft aan dat er twee manieren zijn om thermoshock toe te passen. Bij de als
tweede omschreven methode wordt een deeI van het koelwater met stoom opgewarmd
en teruggevoerd naar het begin van het koelwatersysteem. Dit betekent dat er in totaal
een grotere warmtebelasting van het water op zal treden. Onze voorkeur gaat dan ook uit
naar de eerste van de twee beschreven methodes, waarbij dit niet het geval is.
Onduidelijk is overigens in hoeverre de thermoshockmethode in het algemeen en de
tweede beschreven methode in het bijzonder zijn meegenomen in de koelwaterstudie.

4. In (onder andere) de passende beoordeling wordt gesteld dat het verwachte debiet van
de koelwaterinname (50 m3/s) gering is ten opzichte van de totale getijdestroming. In de
Startnotitie Milieu-effectrapportage verdieping en uitbreiding Eemshaven (Groningen
Seaports, 2006) wordt echter aangegeven dat de huidige waterinstraom ca. 200 m3/s
bedraagt en dat deze door de geplande koelwaterinname van Nuon met ca. 50 m3/s zal
toenemen. Naar ons idee is dit geen geringe toename. Daar waar in het MER, de
vergunningaanvragen en de aanvulling gesteld wordt dat de waterstroom de haven in
slechts in geringe mate toeneemt en dat er daarom geen effecten te verwachten zijn,
moet dus alsnog bekeken worden 01 er inderdaad geen effecten te verwachten zijn.

De toename van de waterstroom de Eemshaven in, is een direct effect van de
bedrijfsactiviteiten van Nuon. Niet aile effecten hiervan zijn meegenomen in het MER.
Hierbij kan gedacht worden aan de extra slibaanwas in de haven, waardoor extra moet
worden gebaggerd en er dus ook extra bagger moet worden gestort. Daarnaast is het
mogelijk dat de stroompatronen in de Waddenzee in bredere zin zullen veranderen. Het
MER is dus niet compleet.

Het bedrijl RWE heeft ook plannen voor een kolencentrale in de Eemshaven en wit ook
koelwater in gaan nemen vanuit het havenbekken. Hierdoor zal de waterstroom de haven
in nog extra vergroten. De cumulatieve effecten hiervan dienen ook meegenomen te
worden in de passende beoordeling.

Tevens vragen wij ons aI, of de totale cumulatieve effecten van de uitbreiding van
industrie in het oosten van uw provincie en de daaraan gekoppelde toename van
lozingen en emissies kunnen passen binnen de grenzen die gelegd zijn door de
Natuurbeschermingswet 1998 en de Kaderrichtlijn Water.

G. De elektriciteitscentrale zal grate hoeveelheden luchtverontreinigende stoffen uitstoten. In
het MER en de passende beoordeling wordt enkel van NOx, S02 en fijn stol bekeken
waar dit terecht komt en of dit schadelijk is. Dit dient voor de andere
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luchlverontreinigende stoffen ook te gebeuren. Van zware metaJen en dioxines is bekend
dat deze niet of nauwelijks afgebroken worden en zich dus ophopen in de Waddenzee.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist dioxinen, cadmium, koper en kwik momenteel
al in concentraties boven het verwaarloosbaar risico niveau voorkomen in de
Waddenzee. In de passende beoordeling dient tevens te worden gekeken naar de
cumuJatieve effeeten van bestaande concentraties en emissies en van de nieuwe
emissies.

Wij willen in dit verband met name ook wijzen op de opmerking in de passende
beoordeling dat "het wei van belang [is] aile ontwikkeJingen rond de gehele Waddenzee
mee te nemen bij de beoordeling van de toeJaatbare emissies. Immers, vele kleine
beetjes kunnen gezamenlijk toch resulteren in relatief grote emissies" (p. 32). Wanneer
het werkelijk de bedoeling is de natuur te beschermen, dient het (cumulatieve) effect van
aile lucht- en wateremissies meegenomen te worden in de passende beoordeling.

Tevens verzoeken wij u rekening te houden met de hoge concentraties zware metalen en
dioxines in de Waddenzee bij het stellen van grenswaarden aan de lucht- en
wateremissies.

6. Wat betreft de effecten op het landschap wordt gesteJd dat de centrale binnen de
contouren van het industriegebied en de bestaande bebouwing valt en daarom geen
extra aanslag op het landschap pJeegt. In de foto-impressies in paragraaf 5.7 van het
MER zijn echter (nog) niet bestaande windmolens opgenomen. De bestaande
windturbines hebben immers een ashoogte van ca. 40 meter en zijn dus veel lager dan
de gepJande elektriciteitscentrale, die ca. 90 meter hoog moet worden. Hierdoor geven
de foto's een vertekend beeld. Daarnaast merken wij op dat de elektriciteitscentrale een
heel andere visuele indruk geeft dan de windmolens, aangezien de gebouwen van de
centrale veel breder zijn en dichter bij elkaar staan dan de windmoJens (zie bijvoorbeeld
de impressie vanuit Oude Schip).

Om een goede indruk te krijgen van de visuele effecten dient een impressie op basis van
de bestaande situatie gemaakt te worden. Daarnaast zou aangegeven moeten worden
tot op welke afstand de centrale zichtbaar zal zijn. Bij voorkeur zou dit ook op een kaartje
aangegeven moeten worden.

7. Gesteld wordt dat er ondanks het besproeien met water en celiuJosevloeistof
stofverspreiding op kan treden. OnduideJijk is hoe visueel waarneembare stofverspreiding
voorkomen wordt wanneer water en celiulosevJoeistof onvoJdoende blijken te zijn.

Wij vragen u bovenstaande punten te betrekken bij uw beoordeling van het MER en de
vergunningaanvragen.

Wij gaan er vanuit dat wij, ondanks het feit dat wij hierboven reeds enkeJe opmerkingen
hebben gemaakt bij de passende beoordeling, in het kader van de noodzakelijke
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vergunningaanvraag ep grand van de Natuurbeschermingswet neg de gelegenheid zulien
hebben dieper in te gaan ep die passende beeerdeiing.

Met vriendelijke greet,

w.a9 ie Verjlnigi~reg
lV'i '1/\

EsterKuppen . iT'
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