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Geachte heer Broeders,

Naar aanleiding van het prettige gesprek van 17 juni 2008, bericht ik u dat ik met grote
belangstelling heb kennis genomen van het voornemen van Vopak om zich in de

Eemshaven te vestigen met een gespecialiseerde terminal waar internationale strategische

opslag van olie in Noord-West Europa kan plaatsvinden (het Emma-project).
Eén van de voorwaarden voor Vopak bij de keuze voor de Eemshaven is dat de vaargeul
vanaf de Noordzee voldoende diepte heeft voor schepen die de olieproducten moeten
aan- en afuoeren.

Zoals ik al tijdens het gesprek aan heb gegeven, is Verkeer en Waterstaat bezig met de

voorbereidingen om de vaargeul Eemshaven-Noordzee te verruimen ter ondersteuning
van de ontwikkelingen van de Eemshaven tot energiehaven. Op dit moment wordt de

laatste hand gelegd aan de milieueffectrapportage (hierna: MER) waarin de te verwachten
effecten van de verruiming voor het milieu worden aangeduid. Bij het opstellen van deze

MER is uitgegaan van een aantal randvoorwaarden. Zo is het voorlopig vaargeulprofiel
ontworpen voor bulkcarriers van het Panamax-type (met een diepgang van maximaal 14

meter) en LNG-tankers van het type Q-max. Ook alle ondezoeken en berekeningen ter
onderbouwing van het MER zijn gebaseerd op dit vaarwegprofiel.
Aanpassing van het vaarwegprofiel betekent dat de reeds afgeronde onderzoeken ter
inventarisatie van de te verwachten morfologische, hydrologische en ecologische effecten

moeten worden overgedaan. Dat geldt ook voor de studies met betrekking tot de

nautische veiligheid (onder meer scheepssimulaties). Bovendien geldt dat deze wederom
met Duitsland moeten worden afgestemd. Het tijdpad om de planstudie en de verruiming
op tijd, dat wil zetgen voor de operationele start van de te bouwen elektriciteitscentrales

bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)
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en de LNC-terminal, uit te voeren is zeer krap, Indien de scope van het project verruiming
vaarweg Eemshaven-Noordzee zou worden gewijzigd om tegemoet te komen aan de

wensen van nieuwe initiatieven, zoals het Emma-project, dan zal dat tot aanzienlijke
vertraging leiden.

U zult begrijpen dat ik die weg niet kies en vast houd aan de scope van het project

verruiming vaarweg Eemshaven- Noordzee. Voorkomen moet worden dat de voortgang
van dit project wordt belemmerd door nieuwe initiatieven, zoals het Emma-project.

Tijdens het gesprek gaf u al aan daar begrip voor te kunnen opbrengen en dat u de

verwachting uitspreekt, dat het voor u maatgevend type schip gebruik kan maken van de

verruimde vaargeul. Alvorens daarover uitspraken te kunnen doen zal uit nader, door
Vopak uit te voeren ondezoek moeten blijken of de door Vopak in te zetten schepen

vanuit het oogpunt van nautische veiligheid gebruik kunnen maken van de toekomstige
verruimde vaargeul. lk wil u verzoeken een analyse uit te voeren naar de invloed van de

extra scheepvaartbewegingen ten gevolge van het Vopak-initiatief op de vlotheid van het
overige scheepvaartverkeer naar de verschillende Nederlandse en Duitse havens in het

Eems-estuarium en de kans op calamiteiten en de gevolgen daarvan.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

/C kt-- p>-
J.C. Huizinga-Heringa
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t.b.v. realisatie RWE-centrale Eemshaven

Hooggeachte heer Eurlings,

Naar aanleiding van onze investeringsplannen in de Eemshaven berichten wij u
als volgt.

Uit de Nota Zeehavens volgt dat het rijk bereid is te investeren in de maritieme
toegang tot de Groninger zeehavens zodra er bedrijven zijn die concrete belang-
stelling hebben voor vestiging in de Eemshaven. Hoewel wij ten aanzien van onze
investeringsplannen in de Eemshaven al enige tijd contact hebben met uw ambte-
naren, bevestigen wU u door middel van deze brief nogmaals onze concrete be-
langstelling voor vestiging in de Eemshaven. In dit kader vragen wij tevens uw
aandacht voor de benodigde maritieme toegang tot de Eemshaven in verband met
onze investeringsplannen.

Achtergrond

Zoals u wellicht bekend, werkt RWE Power AG (RWE Power) al een aantal jaren
aan de planning en bouw van een 1600 MW biomassa- en kolengestookte elektri-
citeitscentrale aan de Synergieweg 1-9 in de Eemshaven (RWE Centrale). RWE
Power is een 100% dochter van RWE AG. RWE AG (inclusief de aan haar ver-
bonden ondernemingen) (RWE) is een vooraanstaande Europese producent, han-
delaar en leverancier van energie en aanverwante diensten. Haar divisie RWE
Power ontwikkelt, bouM en exploiteert elektriciteitscentrales.

RWE is sinds 2000 op de Nederlandse markt actief en levert gas en elektriciteit
aan circa 350.000 huishoudens en 30.000 bedrijven. RWE heeft in Nederland circa
375 medewerkers. Tevens ambieert RWE een bijdrage te leveren aan de kabi-
netsdoelstellingen ten aanzien van duurzame energie door onder meer de plan-
ning en bouw van offshore windturbineparken. Begin dit jaar heeft de divisie RWE
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THE ENERCY TO LEAD
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Offshore Wind Nederland B.V. de eerste startnotities ingediend bij Rijkswaterstaat
Noordzee voor de bouw van windturbineparken in de Noordzee. RWE Power AG
heeft in Nederland tevens een dochtervennootschap, RWE Power Benelux B.V.

RWE beschikt in Nederland nog niet over eigen productiecapaciteit. De met haar
elektriciteitscentrales in het buitenland opgewekte elektriciteit kan vanwege de
bestaande beperkingen in interconnectie capaciteil zeer beperkt in Nederland
worden ingevoerd. Om die reden wenst RWE in Nederland een 1600 MW kolen-
gestookte elektriciteitscentrale met mogelijkheden tot bijstook van biomassa te
bouwen. Bovendien is de centrale voorbereid voor verdere uitbreiding met COz-
afvang. Een dergelijke centrale sluit aan bij de toenemende vraag naar elektriciteit
in Nederland. Elektriciteitsproductie door middel van kolen komt het Nederlandse
prijsniveau voor elektriciteit ten goede en is wenselijk vanuit het oogpunt van
bra nd stofd iversificatie en voorzien i n gszekerhe id.

Voor de bevoorrading van de RWE Centrale zullen schepen ingezet worden met
een diepgang van 14 meter. Uit informatie van Rijkswaterstaat blfkt dat de diep-
gang van de vaarweg Noordzee - Eemshaven op het moment tot een diepte van
10 meterwordt onderhouden. Dat is voorde bevoorrading van de RWE Centrale
echter volstrekt onvoldoende. RWE heeft inmiddels grote investeringen gedaan in
de (voorbereidingen van de) bouw en exploitatie van de RWE Centrale in de
Eemshaven en heeft een groot belang bij de tijdige realisatie van een verdieping
van de vaarweg Eemshaven - Noordzee, dat wil zeggen voor augustus 2011.

Met veel belangstelling heeft RWE dan ook kennisgenomen van het project 'Ver-
ruiming vaarweg Eemshaven - Noordzee'van het ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat (Project). RWE begrijpt dat tengevolge van de uitvoering van het Project
de bestaande vaarweg Eemshaven-Noordzee zal worden verdiept en verbreed,
zodat onder meer (kolen)schepen met een diepgang tot 14 meter de Eemshaven
veilig en vlot kunnen bereiken. Tussen RWE en uw Ministerie vindt op dit moment
op informele basis al overleg plaats ten aanzien van de planning en voortgang van
het Project.

RWE is bezorgd over het feit dat de RWE Centrale niet explíciet in de beschrijving
van het Project is opgenomen, terwijl twee andere initiatiefnemers wel zijn be-
noemd. RWE zou u graag verzoeken om als volwaardig gesprekspartner met uw
Ministerie overleg te kunnen voeren en nauw samen te kunnen werken aan een
tijdige en volledige realisatie van de verdieping.

RWE verzoekt u daarnaast om te worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in
het Project en inzage te krijgen in (concept) documenten. Uiteraard zijn wij graag
bereid actief een bijdrage te leveren aan een voorspoedig verloop van de procedu-
res en de uitvoering van het Project. Wr1 denken dat onze ruime ervaring in de uit-
voering van infrastructurele projecten hierbij behulpzaam kan zijn.

RWE werkt tevens samen met Groningen Seaports (GSP) aan een tijdige realisa-
tie van het uitbreiden en verdiepen van de Eemshaven voor de toegankelijkheid
van schepen voor de bevoorrading van de RWE Centrale.

Gelet op de samenhang van de projecten van GSP, Rijkswaterstaat en RWE,
streeft RWE naar een nauwe afstemming en volwaardige samenwerking met alle
betrokken partijen.

THE ENERGY TO LEAD



Verzoek

Gelet op het voorgaande vezoekt RWE uw Ministerie - gelijk de toezeggingen die
aan de andere initiatiefnemers is verleend - aan RWE alle medewerking te verle-
nen teneinde de vestiging van de RWE Centrale in de Eemshaven binnen het door
RWE gestelde tUdpad mogelijk te maken. Tevens wensen wij graag als volwaardig
gesprekspartner te worden betrokken in de planvorming betreffende de verruiming
van de vaarweg Eemshaven - Noordzee.

Graag lichten wij onze investeringsplannen in een persoonlijk gesprek nader toe.
Indien u nadere informatie wenst over het initiatief van RWE in de Eemshaven zijn
wtj u uiteraard graag van dienst. Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te heb-
ben geïnformeerd en zien uw reactie op ons vezoek graag spoedig tegemoet.

Hoogachtend,

RWE Power AG Power Benelux B.V.

THE ENERGY TO LEAD
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Verzoek toezegging medewerking ten behoeve van realisatie RWE-
centrale Eemshaven

Geachte heer Hannes,

Naar aanleiding van uw brief van 6 november 2008 bericht ik u het volgende.
Ik heb met grote belangstelling kennis genomen van het voornemen van RWE
Power AG om zich in de Eemshaven te vestigen.
Eén van de voorwaarden voor RWE bij de keuze voor de Eemshaven is dat de
vaargeul vanaf de Noordzee voldoende diepte heeft voor schepen die de
grondstoffen voor de RWE Centrale moeten aanvoeren.

Zoals u bekend is, is Verkeer en waterstaat bezig met de voorbereidingen om de
vaargeul Eemshaven-Noordzee te verruimen ter ondersteuning van de
ontwikkelingen van de Eemshaven tot energiehaven. De milieueffectrapportage
(hierna: MER), waarin de te verwachten effecten van de verruiming voor het
milieu worden aangeduid, is inmiddels gereed. Bij het opstellen van dit MER is
uitgegaan van een aantal randvoorwaarden. Zo is het vaargeulprofiel ontworpen
voor bulkcarriers van het Panamax-type (met een diepgang van maximaal 14
meter) en LNG-tankers van het type e-max. Ook alle onderzoeken en
berekeningen ter onderbouwing van het MER zijn gebaseerd op dit
vaarwegprofiel.

Bij alle onderzoeken die tot nu zijn verricht is met de komst van RWE power AG
naar de Eemshaven rekening gehouden. over deze onderzoeken, zoals de
scheepssimulaties, heeft ook afstemming met RWE plaatsgevonden. Voor Verkeer
en waterstaat is RWE Power AG een volwaardige gesprekspartner, die volledig op
de hoogte wordt gehouden van de vooftgang van de werkzaamheden die Verkeer
en Waterstaat verricht. Dit gebeurt zowel in regulier bilateraal overleg als in
andere gremia met betrekking tot de ontwikkelingen in de Eemshaven.

Voor mij staat vast dat de investeringen in de Eemshaven een enorme
economische uitwerking zullen hebben op Noord-Nederland. Ik wil die
investeringen faciliteren door, binnen de randvoorwaarden die onder andere het
milieu aangeven, de vaargeul van de Eemshaven naar de Noordzee op voldoende
diepte en breedte te brengen.
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Uiteraard ben ik daarbij gebonden aan de vigerende wet- en regelgeving die
hierbij speelt. De planning die Verkeer en waterstaat op dit moment hanteeft en
die gebaseerd is op de huidige inzichten gaat uit van uitvoering van de
werkzaamheden in de periode 2010 - 2011. De verwachting is dat de vaargeul
uiterfijk in het voorjaar van 2or2 zal zijn verruimd. Hierbij moet worden
aangetekend dat deze planning met name door mogelijke juridische procedures
kan worden beïnvloed.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Ik ga er van uit dat ik hiermee
aan uw verzoek heb voldaan.

Hoogachtend,

DE STMTSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

1( H-p-
J.C. Huizinga-Heringa
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