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1.0 INLEIDING 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 4 mei 2006 de startnotitie van RWE Power 
A.G. ontvangen voor de bouw van een kolengestookte elektriciteitscentrale met een bruto 
elektrisch vermogen van 1.600-2.200 Mwe, gelegen op het terrein van EMO op de Maasvlakte. 
Deze activiteit valt onder categorie 22.3 van onderdeel C van het Besluit milieueffect
rapportage 1994. Daarom is ten aanzien van de vergunningverlening het maken van een 
milieueffectrapport (MER) verplicht. 

Bevoegd gezag voor de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) zijn 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Bevoegd gezag voor de vergunning in het kader van 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat. 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dragen zorg voor een gecoordineerde voorbereiding 
en behandeling van het milieueffectrapport. 

De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in het Delta 
Weekblad, het Weekblad Westvoorne, de Hoekse krant en de Maaskoerier van 24 mei 2006. 

De startnotitie heeft van 29 mei 2006 tot en met 26 juni 2006 ter inzage gelegen. Er zijn vijf 
adviezen en/of zienswijzen ingediend op de startnotitie en de vast te stellen richtlijnen. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 5 juli 2006 haar advies voor de 
richtlijnen uitgebracht. Oit advies is gebruikt als uitgangspunt voor de vastgestelde 
richtlijnen. 
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2.0 RICHTUJNEN 

Gezien de compleetheid en bruikbaarheid van het advies voor de richtlijnen van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
met instemming van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat besloten de richtlijnen 
vast te stellen conform het advies van de Commissie. met inachtneming van onderstaande 
wijzigingen en aanvullingen. 

2.1 Wijzigingen aan en aanvullingen op het advies van de Commissie 

Paragraaf 4.1 Algemeen 

Deze paragraaf wordt aangevuld met: 
Motiveer de keuze van de brandstof in relatie tot gas. 

Paragraaf 4.1 Technische toeIichting 

Deze paragraaf wordt aangevuld met: 
Geef aan welke hoeveelheden van biomassastromen die RWE wi! gebruiken. in en buiten 
Nederland beschikbaar zijn. 
Geef aan in hoeverre de keuze voor het verwerken van biomassastromen gevolgen heeft voor 
het ontwerp van de installatie en ofhierdoor het energierendement van de centrale of de 
bedrijfszekerheid wordt verminderd. Geef aan welke vormen van biomass a de grootste 
risico's vormen voor verlaging van het energierendement of de bedrijfszekerheid. 
Beschrijf ofhet verwerken van de biomassastromen doebnatig is voorzover deze stromen 
afvalstoffen zijn. 
Beschrijf de specifiek op de meefbijstook van biomassa gerichte onderdelen van de 
installatie. Schenk daarbij aandacht aan de voorbewerking van de biomassa en de 
voorzieningen die nodig zijn om een hoger percentage dan circa 10% biomassa meefbij te 
kunnen stoken. Geef ook aan in hoeverre deze voorzieningen geschikt zijn om de meest 
ongunstige biomassasamenstelling (zowel ten aanzien van emissies als ten aanzien van 
energie-inhoud) te kunnen voorbewerken en te verstoken. 
Beschrijf de mogelijkheden om de emissies van minimalisatieverplichte stoff en volgens de 
eerste vier stappen van de Ner. verder te reduceren. De minimalisatieverplichte stoff en zijn 
in de Ner beschreven. Volgens het milieubeleidsplan van de provincie Zuid-Holland zijn ook 
arseen. cadmium. kwile, lood en PAK's minimalisatieverplichte stoffen. 

Beschrijf de ABI en geef aan hoe er in het ABI-ontwerp rekening is gehouden met de 
IPPC-richtlijnfBREF's. 
Beschrijfhet ruimtebeslag voor de installaties die nodig zijn voor de afvang van CO2 , 

Paragraaf 4.2 Alternatieven 

Deze paragraaf wordt met de volgende bepaling aangevuld. 
Voor de behandeling van afvalwater van ROI dienen alternatieven te worden beschreven. 
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Paragraaf 4.5 Meest milieuvriendelijke alternatief 

Deze paragraaf wordt met de volgende bepaling aangevuld: 
Beschrijf ook de nader te treffen maatregelen om de emissies van NOx en SO. verder te 
beperken. zulks in verband met de in de nabije toekomst te verwachten aanscherping van 
het beleid ten aanzien van verzurende stoffen. 
Beschrijf de mogelijkbeden van levering van warmte aan nabijgelegen industrie en verder 
gelegen glastuinbouw ten noorden en ten zuiden van de locatie. 
Besteed ook aandacht aan landschappelijke inpassing en visuele hinder. 

Paragraaf 5.2 Lucht 

Deze paragraaf wordt met de volgende bepalingen aangevuld: 
Geefbij de emissies ook de verwachte emissie van thallium, furanen en benzeen. 
Beschrijfhoe de emissiegegevens in het MER zijn bepaald. Indien de emissies zijn gebaseerd 
op een model dient dit model te worden beschreven. 

Paragraaf 5.4 Geluid 

Deze paragraaf wordt met de volgende bepaling aangevuld: 
In het MER dient de geluidsbelasting (inclusieflaag- en middenfrequent geluid) beschreven 
te worden. 

Paragraaf 5.5 Koeling 

Deze paragraaf wordt met de volgende bepalingen aangevuld: 
Bij het modelleren (3-D model) van de koelwaterlozing volgens de nieuwe CIW-systematiek 
zal in een van de te beschouwen scenario's rekening moeten worden gehouden met de 
mogelijke toekomstige warmtelozing van Enecogen. Voordat tot modelleren wordt 
overgegaan dienen in overleg met Rijkswaterstaat de te hanteren randvoorwaarden voor de 
modellering te worden vastgesteld. 
Beschrijf de mogelijke effecten (thermisch, fysisch en ecologisch) van het koelwater op het 
inlaatwater van het Oostvoomse Meer. 

Toegevoegd wordt een paragraaf 5.8 averige milieuaspecten. 

Paragraaf 5.8 Overige milieuaspecten 
Geef aan in hoeverre de verschillende afvalwaterstromen kunnen worden hergebruikt. zowel 
binnen de inrichting zelf. als daarbuiten. bijvoorbeeld ter bestrijding van stofoverlast op 
kolenvelden. 
Besteed. naast de aandacht die uitgaat naar metalen bij de samenstelling van het afvalwater. 
vooral aandacht aan stikstof (met name nitraat-N) en organische microverontreinigingen. 
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3.0 ZIENSWIJZEN EN ADVIEZEN NAARAANLEIDING VAN DE STAR1N01TI1E M.E.R. 

Daar waar bij de beantwoording van de inspraakreacties verwezen wordt naar een hoofdstuk 
ofparagraafwordt hiermee bedoeld het hoofdstuk of de paragraafvan het advies van de 
Commissie voor de milieueifectrapportage met inachtneming van de wijzigingen en 
aanvullingen van voorgaand hoofdstuk. 

1 . Zuid-Hollandse Milieufederatie 
Goudsesingel 6, Postbus 22344, 3003 DR Rotterdam 
Regnr: 2006/4503 datum: 26 juni 2006 

In het MER moet een locatievergelijking komen tussen Maasvlakte en Eemshaven. 
Van belang is dat de inrichting van onze energievoorziening steeds duurzamer wordt. E.ON 
moet aangeven welke besparingen aanwezig zijn bij haar klanten als mogelijk alternatief 
voor nieuw (elektrisch) vermogen. 
In het MER moet aandacht worden besteedt aan de noodzaak van het voornemen. de 
gekozen brandstof (kolen versus gas) mede in relatie tot de andere voornemens tot het 
bouwen van e-centrales. 
Belangrijk is de beperking van de CO2-emissies en de luchtverontreiniging. In MER moet aan 
bod komen welke mogelijkheden aanwezig zijn om de CO,-emissies zoveel mogelijk terug te 
brengen, met scenario's voor verschillende CO2-prijzen. 
In het MER dient een helder afwegingskader opgenomen te worden voor de CO,. NOx• SO •• 
fijn stoftpMl0, zware metalen emissies en het elektrisch rendement. 
Inspreker vraagt in de richtlijnen op te nemen dat van de te gebruiken biomassa een 
duurzaamheidsanalyse wordt gemaakt. 
In het MER dient de relatie tussen de centrale van R"WE en de hinder van de daaraan 
gerelateerde op- en overslag van kolen bij EMO bekeken te worden. 
Inspreker vraagt in de richtlijnen een beschrijving van de mogelijke effecten op te nemen 
van het koelwater op de kwaliteit van het inlaatwater voor het Oostvoornse Meer. 
Inspreker vraagt in de richtlijnen het volgende op te nemen: 

- beschrijving van de effecten van de luchtverontreiniging op de aangrenzende duinen van 
Voorne; 

- beschrijving van de cumulatieve effecten (Tweede Maasvlakte); 
- confrontatie tussen de verwachte omgevingsbelasting met de Natura 2000-

instandhoudingdoelstellingen voor de duinen van Voorne. 

Antwoord: 
Een locatievergelijking tussen Maasvlakte en Eemshaven behoeft niet te worden beschreven, omdat dit 
buiten de reikwijdte van het te nemen besluit van het bevoegd gezag valt. 
De elektridteitsvraag valt buiten de reikwijdte van deze m.e.r. 
In de hoofdstukken 4.1,42 en 5 van de richtlijnen worden de milieueffecten van de vergassing en 
verbranding gevraagd. 
In de paragraaf 5.3 van de richtlijnen wordt gevraagd de effectiviteit van maatregelen te beschrijven om 
C02~issies te reduceren. 
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In paragraaf 5 van de richtlijnen zijn enkele aspecten van een duurzaamheidanalyse voor biomassa 
opgenomen. 
Hoewel de hoeveelheid kolen die bij EMO overgeslagen worden ten behoeve van RWE klein zal zijn ten 
opzichte van de totale overslag is in paragraaf 5.2 van de richtlijnen opgenomen dat de emissies van fijn 
stof ten gevolge van de kolen op- en overslag ten behoeve van de installatie beschreven dienen te worden. 
In paragraaf 5.5 van de richtlijnen is opgenomen de effecten te beschrijven van het koelwater op het 
inlaatwater van het Oostvoornse meer. 
Een beschrijving van de effecten op beschermde natuurgebieden en de cumulatieve effecten met de Tweede 
Maasvlakte wordt in paragraaf 5.6 van de richtlijnen voorgeschreven. 

4. Gemeentewerken Rotterdam 
Postbus 6633, 3002 AP Rotterdam 
datum 26 juni 2006 

In het MER moet worden beschreven in welke mate het bijstoken van biomassa technisch 
mogelijk is, ofhet aanbod van biomassa voor deze centrale is verzekerd, de acceptatiecriteria 
voor biomassa. factoren en criteria die voor het bijstoken van belang zijn. voorbewerking 
van de biomassa en de faciliteiten hiervoor. de effeeten bijstoken op de emissies naar lUcht, 
water, geluid en reststoffen. en hoe in het ontwerp van de installatie met bijstook rekening 
wordt gehouden. 
De keuze voor een kolengestookte centrale in plaats van een gasgestookte centrale moet 
worden gemotiveerd. De keuze voor de gekozen verbrandingstechniek moet worden 
gemotiveerd. waarbij moet worden ingegaan op varianten. Voor de rookgasreiniging moeten 
altematieven worden beschreven. Het MMA en het voorkeursaltematief moeten worden 
uitgewerkt en onderling worden vergeleken. 
Voor de verwijdering van CO. moet worden ingegaan op de ruimtelijke consequenties voor 
de installatie. de consequenties voor het ontwerp van de installatie. de milieugevolgen. de 
gevolgen van transport en opslag en de samenwerking met andere partijen. 
De oplossingen voor de lozing van koelwater en de milieugevolgen daarvan moeten worden 
beschreven. 
In het MER moet worden ingegaan op de levering van warmte aan nabijgelegen industrie en 
verder gelegen glastuinbouw ten noorden en ten zuiden van de locatie. Dit moet betrokken 
worden bij de eerdergenoemde uitwerking en vergelijking van de altematieven. 

Antwoord: 
Naar de technische mogeUjkheden van het bijstoken van biomassa, de beschikbaarheid van biomassa de 
acceptatiecriteria, factoren die voor het bijstoken van belang zijn, voorbewerking en fadliteiten hiervoor 
worden -voorzover nog niet in de startnotitie beschreven, gevraagd in paragraaf 4.1 van de richtlijnen. 
De brandstojkeuze wordt gevraagd in paragraaf 4.1. Alternatieven worden gevraagd in paragraaf 4.2. 
Het MMA wordt gevraagd in paragraaf 4.5, en de vergelijking van de alternatieven in paragraaf 6.1. 
De milieueffecten worden gevraagd in paragraaf 5 van de richtlijnen. 
De ruimtelijke consequenties voor COzverwijdering worden gevraagd in paragraaf 4.1. 
De oplossingen voor koelwater en de milieugevolgen daarvan worden gevraagd in de paragrafen 4.2 en 
5.5. 

De levering van warmte aan nabijgelegen industrie en verder gelegen glastuinbouw ten noorden en ten 
zuiden van de locatie wordt gevraagd in paragraaf 4.5. 
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5. Verontruste Burgers van Voome 
F.H.G. van ltersonlaan 76, 3233 EH Oostvoorne 
Regnr: 2006/4345 datum: 26 juni 2006 

Inspreker zou graag de mogelijkbeden van een ondergrondse hoogspanningsleiding 
onderzocht zien. 
De aanvoer van brandstoffen dient te worden beschreven. 
Aangedrongen wordt op een analyse van de verwachte geluidsproductie en van het 
frequentie spectrum in het MER. 
In het MER moeten emissies van zware metalen en dioxinen in kwalitatieve en kwantitatieve 
zin worden beschreven. Voor SO. en Nox moet zowel de relatieve bijdrage als de absolute 
vracht worden beschreven. 
De stofemissies indusieffijn stofmoeten worden beschreven. 
Voorts moeten aandacht worden besteedt aan de gevolgen voor de stot: en geluidsemissie 
van de brandstofVoorbewerking. 

Antwoord: 
De bespreking van een leidingentunnel valt onder landschappelijke in passing (paragraaf 4.5). 
In de richtlijnen is opgenomen dat de effecten van de aanvoer van biomassa in beeld gebracht dienen te 
worden (paragraaf5.2). 
In paragraaf5.4 van de richtlijnen is aangegeven dat in het MER de geluidsbelasting (inclusieflaag- en 
midden frequent geluid) beschreven dient te worden. 
Hoewel de hoeveelheid kolen die bij EMO overgeslagen worden ten behoeve van RWE klein zal zijn ten 
opzichte van de totale overslag is in paragraaf 5.2 van de richtlijnen opgenomen dat de stofemissies ten 
gevolge van de kolen op- en overslag ten behoeve van de installatie beschreven dienen te worden. 

Naam vertrouwelijk 
Regnr: 2006/9142, datum: 22 juni 2006 

In het MER moet voor de emissies worden uitgegaan voor de zwaarst belaste brandstof 
betreffende emissies naar Iuch!, water en bodem. alsmede voor wat betreft externe 
veiligheid. inclusief de in dat kader te treffen maatregelen. 

Antwoord: 
Naast hetgeen hierover in de startnotitie al is aangegeven worden emissies naar lucht gevraagd in 
paragraaf 4.5, de samenstelling van het aJValwater in paragraaf 5.B en de effecten op bodem in 
paragraaf5.7. In de startnotitie is beschreven dat de veiJigheidsaspecten in het MER zullen worden 
uitgewerkt. 

5. Commissie voor de milieueffectrapportage 

Het advies is hierna integraal weergegeven. 

Antwoord: 
Het advies wordt in zijn geheel, met enige wijzigingen en aanvullingen, vastgesteld als de richtlijnen. 
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4.0 ADVIES VOOR DE RICHTIJ]NEN VOOR HET MlllEURAPPORT 
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Bouw van een 1600·2200 MWe 
kolengesiookte elektriciteits· 
centrale op de Maasvlakte door 
RWE PowerAG 

Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport 

5 jufi 2006 I rapporlnummer 1767-15 



commlSSle voor de milieueffectrapportage 

lNI kenrrerk lNI tTief 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
Pos t bus 90602 
2509 LP Den Haag 

DGWM 2006/6639 23 rnei 2006 
ons kenrrerk 
1767-16/Mn/ks 

onderwerp doorkiesnumner Utrecht, 
Advies voor richtlijnen v~~r het MER (030) 234 76 03 5 juli 2006 
Bouw van een 1600-2200 MWe koJenge-
stookte e1ektriciteimcentrale op de Maas-
vlakte door RWEPower AG 

Geacht college, 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e .r.) 
in de gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport 
(MER) ten behoeve van de besluitvorming over Bouw van een 1600-2200 MWe kolenge
stookte elektriciteitscentrale op de Maasvlakte door RWE Power AG. Overeenkomstig 
artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de Commissie 
aan. 

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

FUstadres Fbstbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

Hoogach te nd, 

drs. L. van Rijn-VeUekoop 
Voorzitter van de werkgroepm.e.r. 
Bouw van een 1600-2200 MWe kolenge
stookte elektriciteitscentrale op de Maasvlak
te door RWE Power AG 

telefoon (030) 234 7666 
telefaK (030) 233 1295 

e-mail rrer@eia.nl 
website www.corrmissierrer.nl 



Advies voor richtlijnen v~~r het milieueffectrapport Bouw van 
een 1600-2200 MVVe kolengestookte elektriciteitscentrale op 

de Maasvlakte door RWE Power AG 

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieuef

fectrapport over Bouw van een 1600-2200 MWe kolengestookte elektriciteits

centrale op de Maasvlakte door RWE Power AG, 

uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland door de Commissie 

voor de milieueffectrapportage; namens deze 

de we rkgroep m.e.r. 

Bouw van een 1600-2200 MWe kolengestookte elektriciteitscentrale op de 

Maasvlakte door RWE Power AG, 

de secretaris de voorzi tte r 

drs. R. Meeuwsen drs. L. van Rijn-Vellekoop 

Utrecht, 5 juli 2006 
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Zie bijlage 1. 
Zie bijlage 2. 

INLEIDING 

RWE Powe r AG (verder RWEj heeft het voornemen om een kolengestookte 
elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van circa 1600-2200 
MWe op de Maasvlakte te realiseren. Voor dit voornemen heeft RWE een ver
gunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm) waarvoor de Gedepu
teerde Staten van de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag is . Daarnaast is 
ee n vergunning nodig op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewate
ren (Wvo) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Bij brief van 23 mei 2006 is de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m .e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen 
voor het milieuefiectrapport (MER)l. De m.e.r.-procedure gingvan start met 
de kennisgeving van de startnotitie in Delta Weekblad, De Hoekse Krant, De 
Maaskoerier en Weekblad Westvoorne van 24 mei 20062• 

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m .e .r.
verder aangeduid als 'de Commissie' 3 . Het bedoelt aan te geven welke infor
matie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvor
ming mee te wegen. 

De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen 
dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in combinatie met de startno
titie moet worden gelezen. 

De Commissie heeft op 8 juni 2006 een mondelinge toelichting gekregen van 
de initiatiefnemer en het bevoegde gezag over dit initiatief. 

Via de Provincie Zuid-Holland heeft de Commissie kennis genomen van de 
inspraakreacties en adviezen4 . Dit advies verwijst naar een reactie als die 
nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke 10k ale milieuomstandighe
den ofte onderzoeken altematieven. 

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het 
milieueffe ctrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor 
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende in
formatie ontbreekt. 

Het MER moet het complete proces beschrijven en de keuzes daarin onder
bouwen . Ga in op uitvoeringsalternatieven voor de conversietechnologie en 
voor de rookgasbehandeling. Werk in het MER in ieder geval het meest mili
euvriendelijke alternatief ui t. 

Beschrijf de emissies van de installatie voar het standaardpakke t (base case) 
van brandstoffen , maar ook voor de vanuit milieuoogpunt meest ongunstige 

Zie voor de samenstelling lijlage 3 . 
Zie bijIage 4. 
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brandstofsamenstelling (worst case). Beschrijf de ernissies voor de maximlUIl 
capaciteit van 2200 MWe . Het MER dient van de verschillende alternatieven 
de volgende milieueffecten weer te geven: 
• een onderbouwd, kwantitatiefinzicht in de emissies naar de lucht van fijn 

stof, C02, 802, NOx , zware metalen (Hg, Cd), PAK's en dioxines. Presenteer 
zowel de jaarvrachten als de piekemissies; 

• een berekening van de mogelijke immissieconcentraties van de verschil
lende geernitteerde stoffen; 

• de besparing aan primaire energie en de reductie van C(}.a-emissie (zowel 
de reductie van C02 van fossiele brandstof bij de inzet van biomassa als de 
reductie van C02 door toepassing van ernissiereducerende technieken); 

• effecten van koeling; 
• de mogelijke negatieve gevolgen voor de beschermde natuur. 

Voor de overdracht van informatie in het MER aan besluitvormers, insprekers 
en anderen is een goede samenvatting essentieel. De samenvatting moet zelf
standig leesbaar zijn voor een brede doelgroep en dient een goede afspiegeling 
te zijn van de inhoud van het MER. 

ACHTERGROND EN BESLUlTVORMING 

Achtergrond 

Geef aan hoe dit initiatief past binnen de toekomstige vraag naar nieuwe pro
ductiecapaciteit. Geef aan hoe rekening wordt gehouden met de toe name van 
de productiecapaciteit door andere initiatiefnemers en/of de import van elek
trici tei t. 
In de startnotitie wordt aangegeven dat er in niet al te verre toekomst produc
tievermogen uit bedrijf zal worden genomen zolang er geen maatregelen door 
de eigenaren kunnen worden getroffen om de levensduur van de centrales te 
verlengen. Geef aan om hoeveel capaciteit, welke energiedragers en welke 
energieleveranciers het hier gaat. 

Doelstelling 

De doelstelling van RWE om een energiecentrale te bouwen waarin primair 
steenkool wordt verbrand is goed verwoord in de startnotitie en kan worden 
overgenomen in het MER. 

Beleidskader en te nemen besluit(en) 

Het beleidskader moet worden aangevuld met beleid en regelgeving voor de 
aspecten: 

• natuur: Natuurbeschermingswet waarin de Vogel- en Habitatrichtlijn 
gelmplementeerd zijn, bodembeschermingsgebieden, EHS; 

• milieu en afval: Besluit Luchtkwaliteit, Kaderrichtlijn Water, ge lui d, 
bodem en Nationaal Milieubeleidsplan 4 (waar ingezet wordt op een 
duurzame energie transitie met behulp van 'schoon fossiel), de IPPC-
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richtlijnS , het LandeliJK Afvalbeheerplan, het Besluit Emissie Eisen 
Stookinstallaties (BEES-A) het Besluit Verbranding Afvalstoffen (BVA); 

• ruimtelijke ordening: de zone ring van het bedrijventerrein in de ruim
teliJKe plannen en de consequenties ervan voor het voornemen, dit 
geidt met name voor de geluidzonering; 

• economie: kaderstellend vigerend beleid; 
• emissiebeleid: emissieplafonds voor de diverse stoffen, CCh

emissierechtenhandel en afspraken uit het Kyoto-protocol. 

Geef vooral die kaders aan die direct en substantieel van invloed zijn op het 
milieuaspecten van het initiatief. 

Geefin het MER aan welke (vervolg)besluiten moeten worden genomen om te 
komen tot realisatie van het initiatief. 

Ga na of in het kader van de vergunningverlening de procedure van de water
toets moet worden doorlopen. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Algemeen 

RWE kiest in beginsel voor twee poederkool gestookte installaties met een 
flexibele inzet (i.e. meestoken) van biomassa. Neem in het MER de analyse op 
die ten grondslag ligt aan deze keuze. Werk de mogelijkheid voor kolenvergas
sing in combinatie met biomassavergassing als vo]waardig alternatiefuit. 
Werk de mogeliJKheden voor toe passing van restwarmte uit met een indicatie 
van de haalbare rendementsverbetering (in combinatie met het verdampen 
van vloeibaar gas) en een kwantificering van de besparing op primaire ener
giebronnen en vermeden C02-emissie. 

Dit initiatief betekent dat nieuw kolengestookt vermogen zal worden ontwik
ke1d en weI 100% kolengestookt als de biomassa-inzet nihil is. Geef aan wat 
het netto positief effect op de C02-emissie is bij meestook van een minimum 
en maximum hoeveelheid biomassa. Derhalve dient in het MER helder gepre
senteerd te worden welke verouderde laagefficiente centrales en welke brand
stoffen door deze centrale zullen worden vervangen. 

Om in het MER verschillende alternatieven goed te kunnen vergeli]Ken dienen 
niet aileen de technologieen, maar oak de daarmee samenhangende keuzes in 
bran dstofinze t, verbrandingstechniek en roakgasreiniging te worden be
schauwd. 

Technische toelichting 
In het MER dient het vaornemen en de daaraan gekappelde voorzieningen 
vanuit een procestechnologische en milieu invalshoek te worden beschreven. 
Van de verschillende voorzieningen m oe ten de varianten worden beschreven. 
Deze varianten kunnen worden gebruikt om altematieven uit samen te stel
len. 

Integrated Prevention and Pollution Cantrol. 
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Zoals in de startnotitie wordt aangegeven is de hoeveelheid biomassa die mo
geliJK zal worden meegestookt aanzienlijk (0,5 - 0,8 Mtonfjaar voor 10% van 
het opgewekte elektrisch vermogen bij een stookwaarde van 17,5 MJ/kg). 
Daarnaast wordt in de startnotitie aangegeven dat de meegestookte biomassa 
schone biomassa (A-hout) betreft. In het MER dient duidelijk gemaakt te wor
den dat het meestoken van deze hoeveelheden schone biomassa realistisch is 
en welke technische en niet technische factoren de mrutimalisering van de 
inzet van biomassa zullen bepalen. 

IPPC-richtlijn 
Geef aan hoe in het ontwerp van de installaties rekening is gehouden met de 
IPPC-richtlijn en de inhoud van relevante technische refurenties, zoals ver
woord in de BREF6-documenten. Dit betreft in ieder geval de BREF's voor: 

• grote stookinstallaties (BREF-LCP); 
• afvalverbranding (BREF-WI); 
• afvalverwerking (BREF-WT); 
• industriele koelsystemen (BREF-CVS); 
• op- en overslag (BREF-ESB); 
• energie-efficientie (BREF-ENE); 
• monitoring (BREF-MON); 
• economie en cross media effecten (BREF-ECM). 

Scenario beschrijving 
Geef bij de beschrijving van brandstofpakketten in ieder geval die van het 
standaardpakket (base case) van brandstoffen en van de meest ongunstige 
brandstofsamenstelling (worst case). 

Mitigerende maatregelen 
• Geef aan welke technologische maatregelen genomen worden zodat de 

emissie wordt teruggebracht, met name voor geluid, fijn stof, NOx , C02 
en SOx; 

• Extra aandacht dient te worden gegeven aan de beperking van de 
lichthinder en horizonvervuiling. 

• Geef aan wat de mogelijkheden zijn van gebruik van reststoffen (bij
voorbeeld gips ofkunstmest, vliegas) 

Alternatieven 

Bij de keu:lJe voor een kolengestookte elektriciteitscentrale is met name de 
productie van fossiel C02 een belangriJk milieuaspect. 

Vergelijk in het MER de volgende conversieprocessen: 
& poe de rkoolbran ding; 
• wervelbedverbranding; 
• ve rgassing. 

Kwantificeer het brute en netto energetisch rendement van deze processen en 
de C02-balans (fossiel, kort cyclisch) en specificeer het eigen energieverbruik. 
Ga in op de haalbaarheid van biomassa-meestookpercentages en stoompara
meter-waarden. Besteed aandacht aan verschillen in emissies en aard van de 
geproduceerde reststoifen. 

6 BREF = Brief Reference 
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Neem in het MER een beschouwing op over de rookgasreinigingstechnologie 
en de mogelijke alternatieven hiervoor. Met name gezien de discussie over 
mogeli]Ke verdergaande beperking van de emissie van fijn stof, moet het MER 
ingaan op de best beschikbare technieken voor fijnstofemissie-reductie. Ver
geliJK in het MER de diverse alternatieve DeNOx- DeSO,,-technologieen en geef 
aan op welke (milieu)gronden voor een bepaalde technologie is gekozen. 

De volgende onderdelen uit het proces moeten in het MER worden beschreven 
en de verschillende varianten hiervan moeten worden uitgewerkt: 

• C02-uitstoot reductie; 
• verdere beperking van de geluid- en stofemissie; 
• altematieve koeltechnieken; 
• altematieve conditionering met betrekking tot koelwater. 
• Minimalisatie koelwaterdebiet. 

Voorkeursalternatief 

In de startnotitie is aangegeven dat na uitgebreide analyse is gekozen voor 
een poedergestookte centrale? Geef de achtergronden van de2%! keuze aan, bij 
voorkeur door de in de startnotitie genoemde analyse op te nemen in het 
MER. 

Nulalternatief 

Het nulalternatief is het niet effectueren van het voornemen, inclusief de au
tonome ontwikkeling voor energieproductie en energiebehoefte. Neem hierbij 
als uitgangspunt het jaar waarin de centrale in gebruik wordt genomen. Dit 
nulalternatief dient als referentie voor de beschrijving van de effecten van de 
altematieven. 

Meest milieuvriendelijk altematief 

Het meest milieuvriendeliJke alternatief (mma) moet: 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden rer beschermingen/ofver

betering van het milieu; 
• binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen. 

Het mma dient aandacht te besreden aan het energetisch rendement, benut
ting van restwarmte en verdergaande nageschakelde technieken die emissies 
en productie van niet her re gebruiken reststoffen reduceren. 

Voorts dient het mma in te gaan op: 
• de mogeliJkheden van het mini m ali sere n van NO,,-, S02- en stofemissie 

met de beoogde state-of-the-art technologie ten opzichte van de BVA
normen; 

• vergaande verwijdering van rookgasreiniging en alternatieven voor de 
voorgestelde fijn stofverwijdering); 

• speciale aandacht voor verwijdering van zware metalen, dioxine emis
sies (afhankelijk van de samenstelling brandstof), S02 en NO". 

Werk in het mma de mogelijkheden uit voor het toepassen van nieuwe tech
nologieen (zoals bijvoorbeeld de pilot met zero-C02-emissie kolencentrale in 

Zie ook inspraakreactie 3 bijlage 4. 
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Duitsland) en het opslaan en afVangen van C02, zowel op korte en lange ter
mijn. Geef aan welke maatregelen bij de bouw van de huidige centrale moe ten 
worden genomen om deze technologieen in de toekomst te kunnen inpassen. 

MILIEUASPECTEN 

Geef in het MER kwantitatieve oqjectieve informatie over emissies en te ver
wachten immissies, restwarmte en reststoffen, behorende bij de maximum 
voorgenomen capaciteit van 2200 MWe . Een kwalitatieve beschrijving volstaat 
hier niet, omdat de enorme hoeveelheid reststoffen mogelijk tot serieuze pro
blemen kunnen leiden. Bij de keuze voor een kolengestookte elektriciteitscen
trale is met name de productie van fossiel C02 een belangrijk milieuaspect. 

Presenteer een transparante massa- en energiebalans waaruit de bruto en 
netto energierendementen kunnen worden afgeleid en maak duidelijk in hoe
verre de inzet van biomassa (vooralsnog beperkt tot A-hout) wordt gemaxima
liseerd of gelimi tee rd. 

Geef aan welke biomassastromen en -hoeveelheden zullen worden meege
stookt. Ga in op de aard, samenstelling en energie-inhoud, in hoeverre de 
(maximale) inzet van biomassa realistisch is, welke brandstofmix als uit
gangspunt voor een norma1e bedrijfsvoering voorzien wordt en welk (vanuit 
milieuetrect) worst case pakket toegepast zou kunnen worden. 

Referentie situatie en studiegebied 

Beschrijf de huidige toe stand van het milieu in het studiegebied, inclusief de 
autonome ontwikkeling hiervan, als referentie va or de te verwachten milieuef
fecten. Onder autonome ontwikkeling wordt verstaan: de toekomstige ontwik
keling van het milieu uitgaande van de huidige activiteiten in het studiegebied 
en van reeds genomen besluiten over nieuwe activiteiten, de realisatie van het 
voorliggende initiatiefwordt hierin niet meegenomen. 

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de projectlocatie 
en haar omgeving, voor zover daar effecten van de voorgenomen activiteit 
kunnen optreden. Per milieuaspect kan de omvang van het studiegebied ver
schillen. 

Lucht 

Presenteer in het MER de massastromen met concentraties aan milieubelas
tende componenten die uit de inrichting vrijkomen zoals CD2, fijn stof, 802, 
NOx , zware metalen (Hg, Cd), PAK's en dioxines. Baseer deze cijfers bij voor
keur op praktijkgegevens. Beschrijf de concentraties en massastromen, zowel 
bij normale bedrijfsomstandigheden als bij afwijkingen hiervan (opstart, sto
ring, uit bedrijfname). Beschrijf deze emissies van zowel een gemiddeld als 
worst case bran dstofpakke t. Beschrijf de rookgasreiniging met bijbehorende 
reststromen en emissiegegevens. 

Bereken met actuele rekenmodellen de immissieconcentraties van de relevan
te componenten. Houd hierbij rekening met de aanwezige achtergrond con
centraties in het gebied. Berekende immissieconcentraties in het belnvloe
dingsgebied kunnen aan de hand van contourenplots worden toegelicht. Toets 
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de berekende immissieconcentraties aan alle relevante grenswaarden uit het 
Besluit luchtkwaliteit 2005. Geef - bij overschrijding van de grenswaarden -
aan welke maatregelen aanvullend zijn te treffen om deze overschrijding te 
beperken of te voorkomen. Geef aan in hoeverre voldaan wordt aan de eisen 
van het Besluit luchtkwaliteit, zoals onder andere de standstill-eis bij normo
ve rschrijding. 

Geef een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies en immissies van 
geurcomponenten. Geef aan welke geuremissie maximaal zou kunnen optre
den. Houd hierbij naast de emissie ten gevolge van het proces ook rekening 
met de emissie ten gevolge van op- en overslag van brandstoffen. 

De op- en overslag van kolen op het terrein dient mee te worden genomen in 
de beschouwing van de emissies met name met betrekking tot de emissie van 
fijn stof. Geef aan welke maatregelen worden getroffen om verspreiding van 
fijn stoftijdens opslag en handling tegen te gaan. 

In de startnotitie is aangegeven dat het transport van kolen over water zal 
plaatsvinden. Geef aan hoe het transport van de biomassastromen zal plaats
vindt en ga in op mogelijke effecten hiervan. Ga in op de emissies en immis
sies van fijn stof en NOx . 

Energieop brengst en C02-emissiereductie. 

Presenteer de brute en netto productie van elektriciteit en het te realiseren 
energetisch rendement voor de verschillende altematieven. lndien ook de le
vering van warmte tot de mogelijkheden behoort, kan de effectiviteit ten aan
zien van het energetisch rendement aileen worden meegenomen indien hier
over concrete afspraken zijn gemaakt met mogelijke afnemers. 

Presenteer in een semi-kwantitatieve beschouwing - zowel voor de situatie 
met als zonder warmtelevering - de bespaarde hoeveelheid fossiele brandstof 
en de hieraan gerelateerde vermeden C02-emissies8 . 

Geef aan wat de effecten op de C02-emissie zal zijn door: 
• een brandstofpakket met maximale inzet van biomassa (de emissie 

van langcyc1ische C02 vervangen door kort cyclische C02); 
• maximale afvangst en nuttige toe passing of opslag van C02. Besteed 

aandacht aan toe te passen technieken voor het afvangen en opslaan 
van C02. 

Ge1uid 

Beschrijf aan de hand van berekeningen de geluidbelasting van de installatie 
op de omgeving rekening houdend met de zonegrenswaarden uit de ruimtelij
ke regionale en gemeentelijke plannen . Geef aan welke invloed de installatie 
(inclusief op- en overslag) heeft op de geluidsbelasting van de dichtst bijgele
gen woonbebouwing. 

Op grand van de BREF -LCP en de IPPe-rich tlijn dien t het anderwerp energie-effic:iency nadrukkelijk te worden 
uitgewerkt 
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Koeling 

Beschrijf en beoordeel de koelwaterlozing met behulp van de BREF-koeling9, 
LBOW-beoordelingssystematiek warmtelozingen (2005) en de CIW-emissie
immissie beoordelingssystematiek1o voor stoffen en preparaten (2000)11. Ge
bruik hierbij aanvullend het rapport Koelwater, Handreiking voor Woo en 
Whh-vergunningverleners de Handreiking Koelwater (Inspectie Verkeer en Wa
terstaat, 2005). Geef in het algemeen aan welke mogelijkheden er zijn om het 
lozingsdebiet of de warmtevracht te reduceren. 

Geef bij het criterium mengzone aan of de beoordeling plaatsvindt op basis 
van een kritische situatie dan weI op basis van een actuele situatie voor op
pervlaktewater. Bepaal de mengzone door middel van 3D-modellering. 

Geef duidelijk de achtergrondtemperatuur aan van het ontvangende waterli
chaam en de seizoensfluctuaties daarin. Geef hierin de trends alsmede de 
onduideliJkheden. Houd tevens rekening met cumulerende effecten als gevolg 
van vergelijkbare bestaande inrichtingen. 

Beschrijf bij de autonome ontwikkeling de factoren, die eventueel van invloed 
kunnen zijn, op het gebied van de onttrekking en lozing van koelwater. 

Geef aan wat het 'vereiste niveau' is waartoe de beinvloeding van de koelwa
teronttrekking en de thermische lozing op de aquatsche organismen moet 
worden gereduceerd. 

Natuur 

Gebiedsbeschenning 
De Maasvlakte bevindt zich op korte afstand van de Natura 2000-gebieden 
Voordelta l2 , Voornes Duin, Kwade Hoek en Duinen Goeree. Daarnaast zullen 
delen van de Kustzee als uitwerking van de Nota Ruimte worden aangewezen 
als beschermd natuurgebied met bijzondere ecologische waarden. De Kustzee 
en drie andere delen van de Exclusieve Economische Zone l3 worden rond 
2008 aangeweren als Natura 2000-gebied en/of als Marine Protected Area 
volgens de regels van OSPARI4. 

Voor activiteiten of plannen die mogeliJk negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor de beschermde natuur in de Natura 2000-gebieden dient ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998 een vergunning bij GS van Zuid-Holland te 

Reference Documen t on the Application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems. 
10 CIW-nota 'Het beoOI'de1en van staffen en preparaten vou" de uitvoeringvan het emissiebeleid water (2000). 
II Voorzover van toepassing. 
12 De kustwateren van de Voordelta vervullen een intemationale sleutelrol voor visetende trekv~els en in mindere 

mate voor watervogels die zijn aangewe= op schelpdieren. De intergetijdegebieden van de Voordelta zijn van 
bijzondere betekenis vaor zeehonden en trekv~els. Een gebied dat grotendeels overlapt met de Voorde1ta is 
voorzien a1s Zeereservaat ter compensatie van Maasvlakte II. Het beschermingsregime wordt daardoor m~e\ijk 
uitgebreid (o.a inc1usief kraamkamerftmctie voor vissen). 

13 Exclusief Economische Zone (EEZ), het Nederlands Continentaal Plat buiten de 12 mijlszone). De EEZ wordt in 
2006 onder de werkingssfeer van de Natuurbeschemlingswet gebracht 

14 Het OSPAR-Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in bet noordoosten van de Atlantische 
Oceaan. Doelstellingen zijn het voorkomen en beeindigen van de verontreiniging van bet mariene milieu; het 
beschermen van het zeegebied tegen de nadelige effecten van mense\ijke activiteiten ten einde de gezondheid 
van de mens te bescbermen en bet marlene ecosysteem in stand te houden en, wanneer uitvoerbaar, aangetaste 
zeegelieden te herste1len. De OSPAR Commissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van aile verdragspartijen, 
ziet toe op de uitvoering van het verdrag (www.ospar.org). 
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worden aangevraagd. De Commissie adviseert een voortoets uit te voeren. Ga 
daari n voor de aanle g- en ge bruikfase na of: 

• via externe werking gevolgen te verwachten zijn voor de instandhou
dingsdoelen van de Natura 2000-gebieden. Kwantificeer waar mogeli]'k 
om te bepalen of eventuele gevolgen significant kunnen zijn: 

• het voornemen niet afzonderlijk maar in samenhang met andere acti
viteiten of projecten in de omgeving weI tot significante gevolgen kan 
leiden (cumulatie). 

Indien niet met zekerheid kan worden uitgesloten dat de activiteit significante 
gevolgen heeft voor de kwalificerende soorten van dit gebied wijst de Commis
sie erop dat er een Passende Beoordeling moet worden uitgevoerd. Het geniet 
de voorkeur deze onderdeel van het MER te maken. 
Voor m.e.r-plichtige projecten in of random het Noordzeegebied geldt het inte
graal afwegingskader Noordzee15 . De Commissie aciviseert om in de voortoets 
na te gaan in hoeverre dit afwegingskader dient te worden doorlopen. 

Soortbescherming 
• Ga na wat de gevolgen van thennische lozingen zijn voar vissen en 

eventuele andere waardevolle/beschermde aquatische organismen; 
• Ga na voar welke soorten eventueel een ontheffingaanvraag op grond 

van de Flora- en faunawet nodig is. 

Bodem en grondwater 

Geef aan wat de effecten zijn van de opslag, overslag en handling van brand
stoffen op de bodem en het grondwater en geef aan welke bodembeschermen
de maatregelen kunnen worden genomen. 

OVERIGE ONDERDELEN VAN BET MER 

Vergelijking van alternatieven 

De milieueffecten van de voargenomen activiteit en de alternatieven moe ten 
onderling en met de referentie worden vergeleken. F..en eco-efficiency balans 
van de mogeli]'kheden kan het inzicht in de afweging vanuit de beste milieu
technische opties en kosten vergroten. 
Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin, dan weI de es
sentiele punten waarop, de positieve en negatieve effecten van de voargeno
men activiteit en de alternatieven verschillen. Vergelijking moet bij voarkeur 
op grand van kwantitatieve informatie plaatsvinden. Bij de vergeli]'king moe
ten de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het milieubeleid wor
de n be trokke n. 

15 Het integraal afwegingskader Noord:zee geldt voor de he\e Noordzee, met inbegrip van Natura 2000-gebieden en 
gebieden met bijzondere ecologische waarden. Vergunningplichtige industriele activiteiten worden niet genoem:i 
als activiteiten die buiten de werkingssfeer van het integraal afwegingskader vall en. Zie Integraal beheerplan 
Noordzee 2015, hoofdstuk 6. 
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Leemten in kennis 

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen informatie kan wor
den opgenomen vanwege gebrek aan gegevens. De2l: inventarisatie moet wor
den toegespitst op die milieuaspecten, die (vermoedelijk) in verdere besluit
vorming een belangriJ'ke rol spelen. Op die manier kan worden beoordeeld, 
wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieu-informatie. 
Beschreven moet worden: 
• welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat is hiervan de reden; 
• in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in 

kennis; 
• hoe ernstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit. 

Evaluatieprogramma 

Bij de vergunningverlening moet aangegeven worden op welke wijze en op 
welke termijn een evaluatieonderwek verricht zal worden om de voorspelde 
effecren met de daadwerkeliJ'k optredende effecten te kunnen vergeliJ'ken en zo 
nodig aanvullende mitigerende maatregelen te treffen. Het verdient aanbeve
ling, dat RWE in het MER reeds een aanzet geeft tot een programma voor dit 
onderzoek, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de 
gebruikte voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en het 
te verrichten evaluatieonderwek. 

Vorm en presentatie 

Het in de startnotitie gebruikte kaartmateriaalis onvoldoende. Gebruik recent 
kaartmateriaal met een duidelijke Ie ge nda. Geef daarop aan welke onderdelen 
bij de bestaande centrale horen en welke onderdelen gerealiseerd of aange
past worden voor de nieuwe centrale. Neem tenminste een kaart op met all:! 
in het MER gebruikte topografische namen. Zorg voor een publieksvriendelij
ke sarnenvatting waarin de belangrijkste keuzemogeliJ'kheden met hun beoor
deling staan weergegeven. 

10 



BIJLAGEN 

bij h et advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Bouw 
van een 1600-2200 MWe kolengestookte elektriciteitscentrale op 

de Maasviakte door RWE Power AG 

(bijlagen 1 t/ m 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 23 mei 206 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

provincie HOLLAND 
ZUID 

OIIllCTI! Caoat. \Y.un fN 

.truEU 
ilfdl!liDg VergunniDgtn 

CclHTAcrrPUJiOON 

J.N.lI.VC!rwoud 
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Y~'baun Dm lWJes 
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CoIDJllWi. """ d. m1UeudfectRpportage 

""'\bus 2345 
3500 GH Ul'REOIT 

ON' JrlNl4Uk Uw II1I'f.l.lOlK 81Jucuol 

DGWM '006/6639 

OI'l'OUWPI' 

D"'T[J~ 

2Jme..i :1.006 

startJ\otUie ViU1 RWB Power AG \'DOr de bouw van een nieuwe 1600-:tlDD MWe 
kolcngostoOkte oIe1clric:itoitsconlr.lle op d. MusvI3kte. suo .. nto Rollerdam. 

Hiubjj unden wij u mede namens ltijkswatemaat Zuid-HDlland ro'I r.xcmplaar 

van de op '" md .loti6 ontv:mgm stanootitie, de ~ge :z.n exempla~n zijn u 
eerder toege:zonden, met bemkking lOt boveo.g(!n~d DDderwft'J'. 

Op grood VoUl de Wet mUi.ubeh .... zijn wiJ b<last mot d. g<C'OlinUncerde 
voorbeIelding en bellandellng VoUl het MWeuellKtnlpport en de 

vugu..,.;..,g..nvragen. 

~Iet op artikel,.14. twH'CIe lid van d! \Vet milieubeheerzlen wij uw advies ten 
aanzien van de op te sttllen richtlijnen lIiterliJk 31 juJi. 2006. Ern exemplaarV3n 
de bel<endmaking is te UW<r ioformatie blJg<VD<gd. 

Gedcputeerde Stat(!h nil Zuid·HoU:md. 

voordeZAm. 

mw. mr.J.M. Gtilsveld-Beijnen 
Hoof'd Bedrijrsbllreau Vergunningm 

,\FnfllSC \'F.~r. r N:-;IN,;J;H Isli.i'ADfi'Miyael,ilij,.&, 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Delta Weekblad, De Hoekse Krant, De Maaskoerier en 

Weekblad Westvoome d.d. 24 mei 2006 

Beliendmsklng 

Inspraak startnolilte mlIleueffectrappm'laJp! 

Dndtrwerp 
Ged.put.erds Sialen ViII luid·Holland heben.len behom .an .en op Ie steDIA 1Ii1i.tmII~clnppor1.jI4ER). op 4 mei iL een star1nollUe onlvangen 
van RWE Power AG om een nlsulVe elektric~,itscentrale te bouwen op de llamla~ Er is ,oor het·hellelldB lniliallel 001 een procedure 
g"tart in Groningen. Op het momenl .an hal indienen van de .. 51aMooUn. hoeh RWE Powu AG Imr lacatiokeuze nog nial afgenmd. 

De beoogde eleltricileilscenlralelalelektricil.il opwel:ken m.1 eon brulo elektrisch ,ermogen 'an ISOO tot 2200 MWe. De brandslol Iallresloan 
uit 'leenko~L Ook lal bioil1i5Sa wonlen meege.lookt. 

Mer op nuat 
OOllr de provincil! Zuld·llollano wonll ceo '!Wop maal" beltid g.'OEm (00 brochure 'l-IE(e)R OIl mua!' kUnl u download.n opwww.p!h.nlI.D. 
groni!gedat~l. hlemn I: clal inhoud en prmdul'l! wordll11 tD'9nn,den Dp de belangrijksl! ge,olgen VDor bll milieu. de bwlemogelijiheden van 
de Inilio6ememor en dl boJeldslTijlleld .an "" bevoegd. IlIllantiu.ln dat bd!r achlen wv oe'/olgende millw· .. pecten a,erwlgenil 'an bllang: 
"" emilsies van C02. Sil'/. HDx. "" llIllng van lom-Bler. '" aanl1lor .an de brandllolf .. en de moge~khl!1l'" 101 Wirmlelmrlng 

Procedura 
Voor we activileil mooten vergunningen op grond van de Wei mllieubelleer (Wm) en ~ W,I monll'1linlging oppuvlaltewiillran (Wl'1l) word .. 
aangevraagd bij respeclievBlijk Gedepuleerde Sialen 'Bn lllid-Holiand en de staarnliCl'I!lari: 'III Rijaw.lerstmt I1In Iuid·Hollanl!. Yoml dm 
aanvragen in bahandoling kunn.n worden genomen dienl door de InlllBtlelnemer fDor dele <lcllYlloll e~ ~ER I, Y/IIrWt opg,steld. Gedepulurd. 
Staten ,an Z11ld-Holland coOrdinel'llJ1 de voorlrereiding en de behilldaling van dele m.e.r-prccedure. Gedopulmd. SI;len van Zuic!·HoUand en "" 
staalssecrelarls van Rlikswalerstoal van Zuld·Holiand lulltn de rlchUijrzn o~&lellen waaraan het MER IiII mO!lEn vakJom 

hap 
De slarlnol~le voor de m.e.r.·procedure ligl met ingang van 29 mei Inl en mel2G juni 200G Dp workdage. ler intage: 

bij de oireclie GI'1l.n. Waler en Milieu van de provinci. Zuid·Holiand. kamer 0 405.lijdens kanlooruren. ZUid·Hollamlplein lie Oen Haag. 
1,l.nr. (070) 44173 24: 
bii de ald.ling CoOrdinalh! Milieulalen RoHerdam. Europoinllll. kamsr 5.04. van 9.00 101lS.00 uur (na leletoni5the afspraak). GaI,anlstraat 
15 Ie Rotterdam. teLnr. (010) 4B9 6192: 
in gobouw Do Ha>; van R~hwalorst;olluld· llonand. lijdens bntDOIVren. OoompjJlS 200 Ie Rotterdam. le\.nr.(DlO) 402 B4 ovn 4: 
bij bura3u DIY Vln de DCI4R.lqdens bntooruren. ·'·S .... onllni!sllW!g 5S51~ Scbiedam. 111.nr. (OiO)24G 80 00: 
in de bibbolheehan Rollerdam.lijd .. i kaIl10orvren.lIoogs\raaI1i1l. tel.nr. (010) 18161 Illl: 
in h!lgemeenlf~uir van WemoDl'ne. rna tim lOa .a. 9,00 10111.00 UUl'. dolo! 111.30 II1II' en .r. I.t 12.00 uur. Haadhuislaan G Ie Roclanp.. 
IeIN. (DIBI) 40 80 3~ 
in d. d.elg.meentese""'tarie van HDei van HolIBnd. van B.30 lot lS.OO uur. Prins Hendrikslraat lSI. leLnr. (0174) 315131. 

Butlen kanl~oruren is inzaye van de .Iufun mog.liji na 1.1810ni5ch. a"'flI'i"~ 

ln1ommueavnnd. 
Voor hat geven van Ben toelichling op dit in~iatiel organiseerl RWE Power AG un tweetal inmrmaHehijeenkomslen. Ie weier< 
Mnlilligl2 jun1200& in hel Wij~gebouw "" Hoakslee. ml3 en 4. Mercatol'W1!g 50 IE Hoek van Holland. onl"ngsl om 19.30 uur. 
Dinsdag 13 JURi 2006 In hel Wapen ,an Marion. Zeeweg 60 Ie Uostvoome. onlvangst am 19.30. 

Zienswl]zen 
E.n ied .. Ian tolen mel 26juni 2UIlS .!ClIrilleli)k enlDI mondetlllg liin ~en$wijle o.er lit inhoud van d. nug op U slell!ll richllijnen naar 'oren 
b",ngen. SchrillelljU Ilmwijlcn leunl u indiellen bij bel coDege van Gedepul!erde Stolen tan luid·HolI.m\. Poslbus 90602.2509 U' O.n Haag. 
onder YllrmeJdlng .an OBIYM 2008/6B311. Unrbij bn IIvrd.n mlotM om par!oonlijk. gegovDns lliel bekeni! Ie maken. Voor hel naar voren 
brengen van mandelingllieruvrijlfn itml u ClInlacl opneRlen mel d8 heer J.N.B. VetWc.rd..lel.lU'. (070) ~111 84. 

Inllehlingen 
Voor a,erige inlichtingen kunl U lich wenden tol d. aldeling Vergunning.n. mevrouw J.E. o,rbier. tel.nr (070)44178 G9. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: RWE Power AG 

Bevoegd gezag: provincie Zuid-Holland, ministerie van Verkeer en Waterntaat 

Besluit: Vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet veront
reiniging oppervlaktewater. 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C22.2 

Activiteit: De bouw en exploitatie van een kolengestookte elektriciteitscentra
Ie met een bruto elektrische vermogen van circa 1600-2200 MWe op de Maas
vlakte. 

Procedurele gegevens: 
ke nnisgeving startnoti tie: 24 mei 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 5 juli 2006 

Bijzonderhe den: 
De Commissie vraagt in haar advies het complete proces van het initiatief te 
beschrijven en de keuzes daarin on de rbouwe n. Ga in op uitvoeringsaltema
tieven voor de conversietechnologie en voor de rookgasbehandeling. 

Beschrijf de emissies van de installatie voor het standaardpakket (base case) 
van brandstoffen, maar ook voor de vanuit milieuoogpunt meest ongunstige 
brandstofsamenstelling (worst case). Het MER dient van de verschillende al
ternatieven de volgende milieueffecten weer te geven: 
• een onderbouwd, kwantitatiefinzicht in de emissies naar de lucht van fijn 

stof, C02, 802, NOx , zware metalen (Hg, Cd), PAK's en dioxines. Presenteer 
zowel de jaarvrachten als de piekemissies; 

• een berekening van de mogeliJke immissieconcentmties van de verschiIlen
de geemitteerde stoffen; 

• de besparing aan primaire energie en de reductie van C02-emissie (zowel 
de reductie van C02 van fossiele brandstof bij de inzet van biomassa als de 
reductie van C02 door toe passing van emissiereducerende technieken); 

• effecten van koeling; 
• de mogelijke negatieve gevolgen voor de beschermde natuur. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drjr. F.G. van Aarsen 
ir. H.8. Buijtenhek 
ing. R.L. Vogel 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. R. Meeuwsen 
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Lijst van insptaakreacties en a dviezen 

Dr. datum persooD of ins tan tie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1. 20060626 Zuid-Hollandse Milieufederatie Rotterdam 20060629 
2. 20060626 Vereniging Verontruste Burgers Oostvoorne 20060630 

van Voome 
3. 20060626 Gemee.nte Rotterdam Rotterdam 20060630 
4. Anoniem 20060626 
5. 20060612 Rijksdienst voor het Oudheidkun- Amersfoort 20060614 

dig Bodemonderzoek 



Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport Bouw van 
een 1600-2200 MWe kolengestookte elektriciteitscentrale op de 
Maasvlakte door RWE Power AG 

RWE Power AG heeft het \Qomemen een kolengestookte 
elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van circa 
1600-2200 MWe op de Maas\llakte te bouwen en exploiteren. De 
brandstof zal bestaan uit steenkool en de centrale wordt 
voorbereid om ook biomassa mee te stoken. Deze centrale zal 
elektriciteit opwekken, die exclusief door RWE aan het net zal 
worden geleverd. Er wordt een milieu effect rap po rtage opgesteld 
ten behoeve van de besluitvorming over de oprichting van een 
inrichting bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en/of 
warmte. 
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