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1

lnleiding

Essent Energie Productie BV aan de Arnerweg 1 te Geertruidenberg heeft het voomemen om een
kolen/biomassa gestookte eenheid en bijbehorende installaties met een vermogen van 800 - 1100
l\1W (elektrisch) te bouwen en te exploiteren op het terrein van de bestaande Arnercentrale.
Voor dit voomemen zijn vergunningen nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren ry/vo) en Wet op de waterhuishouding (Wwh). Op grond van
het Besluit milieueffectrapportage (onderdeel C, categorie 22.1) client voor de besluitvorming een
milieueffectrapportage (m.e.r.) procedure te worden doorlopen. Bevoegd gezag is Gedeputcerde
Staten van Noord-Brabant (Wm vergunning), waterschap Brabantse Delta (Wvo vergunning) en
Rijkswaterstaat rlir~r.ti1>. Zuid-Holland 0/'fvc- en \A[v.'h vergunning). Gedcputccrde Staten treedl up
als coordinerend bevoegd gezag.
Bij brief van 7 februari 2007 hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapportage (CieMER)
in de 1;elegenheid gesteld om advics uit te brengen over de richtlijnen voor het milieueifectrapport
(MER). De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de
Staatscourant en een regionaal dagblad van 16 februari 2007. De startnotitie heeft ter inzage
gelegen van 19 februari tot en met 2 april 2007. Een ieder is daarbij in de gelegenheid gesteld om
te reageren op de ter inzage liggende startnotitie. Er zijn hierbij inspraakreacties ontvangen die in
de bijlage zijn opgenomen. Op 8 maart 2007 is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de
omwonenden en andere belangstellenden waarbij de initiatiefnemer haar voomemen heeft
toegelicht en waarbij wij uitleg hebben gegeven over de m.e.r. procedure. Op 28 maart 2007
hebben de werkgroep van de CieMER en de bevoegde gezagen een locatiebezoek gebracht aan
Essent. Op 25 april 2007 hebben wij het advies voor richtlijnen voor het MER van de CieMER
ontvangen.
De informatie uit de startnotitie, het advies van de CieMER en de inspraakreacties hebben als
basis gediend voor de nu voorliggende richtlijnen.
Over het vaststelien van deze richtlijnen heeft ambtelijke afstemming plaatsgevonden met
Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland.
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Probleemstelling, doel en besluitvorming

2. 1
Probleem- en doelstelling 1
De probleem- en doelstellingen van het voornemen client in het MER te worden uitgewerkt.
Volgens Essent is het voornemen primair geen vervangingsinvestering, maar een
capaciteitsuitbreiding om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar elektriciteit. Onderbouw
in het MER de prognose betreffende de elektriciteitsbehoefte.
Er zijn veel initiatieven in Nederland op het gebied van uitbreiding van elektriciteitsproductie
zowel in de elektriciteitproductiesector zelf als in overige sectoren. Daarnaast zijn er veel
initiatieven en beleidsvoornemens op het gebied van energiebesparing. Onderbouw hoe het
voornemen zich verhoudt tot deze initiatieven. Geefhierbij aan welke initiatieven in Nederland
voor uitbreiding van de productie dan wel import van elektriciteit naar verwachting zullen en/ of
kunnen worden gerealiseerd en welke installaties in de komende tienjaar uit bedrijf zullen gaan.
Geef tevens aan hoe dit initiatief past binnen de huidige en verwachte marktpositie van Essent. Bij
de onderbouwing client ook aandacht besteed te warden aan doelstellingen en verwachtingen ten
aanzien van de leveringszekerheid en reservecapaciteit.

2.2
Besluitvorming2
Geef aan voor welke besluiten het MER client te worden opgesteld zoals besluitvorming voor
vergunningaanvragen ingevolge de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
en de Wet op de waterhuishouding. Tevens client te warden beschreven volgens welke procedure
en welk tijdpad dit geschiedt en welke adviesorganen en instanties daarbij formeel en informeel
zijn betrokken.
Beschrijf in het MER het relevante juridische en beleidsmatige kader en geef tenminste een
overzicht van de randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke beperkingen, grenswaarden en
beperking ernissies e.d.) die gelden bij dit voornemens. Besteed tevens aandacht aan het landelijke
en Europese beleid op het gebied van de beperking van verbruik van fossiele energie en de ernissie
van broeikasgassen.
Tot slot moeten de besluiten warden aangegeven die eerder zijn genomen en in een later stadium
nog moeten warden genomen om de voorgenomen activiteit te realiseren.

2.3
Locatiekeu:ze
Naast de locatie Amercentrale te Geertruidenberg is ook een locatie op het industriegebied Het
Sloe te Borssele in beeld. Voor elk van de twee potentiele locaties is een aparte startnotitie
opgesteld. Tijdens het locatiebezoek van de CieMER gaf Essent aan dat medio 2007 aan de hand
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Ten aanzien van water wordt verwezen naar het advies van waterschap Brabantse Delta
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van economische criteria en risicoprofielen een keuze gemaakt zal worden tussen de twee locaties.
Aangegeven werd dat er uiteindelijk alleen voor de gekozen locatie een MER zal worden gemaakt.
Onderbouw in het MER de uiteindelijke locatiekeuze met milieu- en andere argumenten. Ga
daarbij zoveel mogelijk uit van beschikbare gegevens, maar indien noodzakelijk oak van
orienterende onderzoeken. Geef aan welke argumenten een doorslaggevende rol hebben gespeeld.
Geef bij de locatieafweging ook aan in hoeverre er op de locatie Geertruidenberg met bestaande
installaties en op de locatie Borssele met het naastgelegen bedrijf (dochteronderneming voor 50%
van Essent) gebruik gemaakt kan warden van gecombineerde diensten/bedrijfsvoering en wat de
gevolgen hiervan zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld aansluitingsmogelijkheden op het
elektriciteitsnet, koelwateraspecten, (afval)waterbehandeling, infrastructuur, mogelijkheden voor
(additioneie) warmteievering, aanvoer en opslag van steenkool en biomassa, en opslag en afvoer
van reststoffen.
De presentatie van de locatiekeuze zal in het MER zichtbaar gemaakt kunnen
warden in de vorm van een matrix met de bijbehorende toelichting.
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Voorgenomen activiteit en alternatieven

3.1

Algemeen
De voorgenomen activiteit en de (uitvoerings-) alternatieven moeten warden beschreven voor
zover deze gevolgen hebben voor het milieu4. Bij elk alternatiefmoet warden aangegeven welke
preventieve en mitigerende maatregelen worden getroffen en de motivering van de keuze voor de
in beschouwing genomen alternatieven.
3.2

De voorgenomen activiteit

3.2.1 De kolen/biomassa-gestookte eenheid
In het MER moeten de volgende punten nader warden toegelicht:
•
De startnotitie bevat een summiere beschrijving van het voornemen. Het MER client een
meer gedetailleerde beschrijving te bevatten van de installatie en de keuzemogelijkheden ten
aanzien van de brandstof- en procestechnologie5.
•
Ga specifiek in op voorzieningen om nadelige milieugevolgen te beperken, zowel onder
normale bedrijfsomstandigheden als onder de slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden c.q.
calamiteiten.
•
De startnotitie vermeldt dat de kolen/biomassa-gestookte eenheid een bruto elektrisch
vermogen van circa 800 tot 1100 MWe zal hebben. Onderbouw wat het bruto elektrisch
vermogen wordt en onder welke technische voorwaarden, condities en voor welke
brandstofscenario's dit geldt.
•
Geef een onderbouwing van het te verwachten energierendement van het voornemen.
Beschrijfhierbij de mogelijkheden van benutting van restwarmte en de invloed hiervan op het
te verwachten energierendement.
•
Beschrijf de voorgenomen bedrijfsvoering van de installatie, met name de mate waarin de
installatie in deellast zal gaan draaien en de gevolgen die dat heeft voor het rendement en de
milieuprestaties van de installatie (vergeleken met vollast).
•
Beschrijf oak wat de invloed is van de wijze van koeling (doorstroomkoeling respectievelijk
koeltorenbedrij~ op het te verwachten rendement.
•
Geef aan of en zo ja hoe de voorgenomen installatie "C02-capture ready" is.
3.2.2 Brandstofstromen
Ten aanzien van de in te zetten brandstofstromen moeten in het MER de volgende
punten nader warden toegelicht:
•
Onderbouw de keuze voor een moderne kolen/biomassa-gestookte eenheid inclusief de
milieuconsequenties hiervan. Beschrijfhierbij, in verband met de verwachte levensduur van
de voorgenomen installatie, een lange termijn visie op onder andere de ontwikkeling van
overheidsstimulering en prijzen van brandstoffen en C02-emissierechten. Hanteer hierbij ten
minste de meest gunstige, verwachte en 'worst-case' scenario's.
Artikel 7.10 Wm eerste lid onder b
Onderbouw bijvoorbeeld in het MER de te verwachten rendementsverbetering door de hogere temperatuur van
6 00 °C bij een druk van 2 5 0 bar bij de water- en stoomcyclus en geef aan of er nog een hogere temperatuur en/ of druk
mogelijk is.
4
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Geef aan welke biomassasi:rornen verstookt zullen worden (aard, samenstelling, energieinhoud) en in ,,velke hoeveelheden. Presenteer de specificaties van de toe te passen steenkool,
waarbij ook moet worden aangegeven hoe er zal worden omgegaan met de varierende
steenkoolkwaliteit in verband met de daaraan gerelateerde emissies6.
Geef inzicht in de acceptatiecriteria en acceptatieprocedure voor de brandstofstromen.
Beschrijfhierbij of de biomassa is voorbewerkt teneinde aan de acceptatiecriteria te voldoen.
Geef tevens aan welke randvoonvaarden gesteld zullen worden aan de herkornst en kwaliteit
(duurzaamheid) van de biomassastromen en hoe de aanvoer, op- en overslag van
brandstofstromen geregeld worden.
Geef aan hoe de beschikbaarheid van voldoende biomassa (nationaal/intemationaal) wordt
gegarandeerd. Geef hierbij aan welke omvang het gebied heeft, waaruit de benodigde
hoevedheiu biomassa kan worden betrokken (een zogenaamde 'voetafdruk' van het
voomemen).

3.2.3 BREF's en Besluit Emissie-eisen stookinstallaties
Onderbouw hoe bij het voomemen rekening is gehouden met de inhoud van relevante technische
referenties uit de referentiedocumenten (BREF's). Geefvan de best beschikbare technieken (BBT's)
aan hoe hiermee rekening is gehouden bij de uiteindelijke keuze. Hierbij is de inhoud van de
volgende Europese referentiedocumenten (BREF's) van belang:
•
Grote stookinstallaties;
•
Economics and Cross-Media Effects;
•
Monitoring;
•
Koelsystemen;
•
Afgas- en afvalwaterbehandeling;
•
Op- en overslag bulkgoederen;
•
Energie efficientie.
Maak hierbij zoveel mogelijk gebruik van tabellen waarin ten minste is opgenomen: Verwijzing
naar paragrafen uit het BREF, de BBT omschrijving en een omschrijving van de actuele situatie.

Maak een vergelijking tussen de spreiding in concentraties die in het BREF Grote stookinstallatiF.s
wordt aangegeven en die uit het BEES A en bepaal vervolgens de BBT.
3.2.4 Massa- en energiebalansen
Werk in het MER massa- en energiebalansen uit, inclusiefhet gebruik van
toeslag- en hulpstoffen en het ontstaan van reststoffen.

Werk in het MER hiertoe in ieder geval de volgende drie scenario's uit:
•
De meest waarschijnlijke combinatie van brandstoffen;
•
Het vanuit het milieuoogpunt meest ongunstige scenario;
•
Het meest milieuvriendelijke brandstofpakket.
Geefhierbij aan welke milieu- en overige overwegingen een rol kunnen spelen
bij de uiteindelijke keuze voor de brandstofinzet.
6

De verwachting is dat de kwaliteit van steenkool niet stabiel blijft en wellicht slechter wordt.
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Beschrijfvoor de brandstofscenario's het maximum vermogen van de installatie,
het bruto en netto energetisch rendement.
3.3
Alternatieven en uitvoeringsvarianten
Ten behoeve van de nieuwe eenheid is op onderdelen een aantal altematieven en varianten
denkbaar.

3.3.1 Nul- en referentiealtematief
Het nulaltematief is het niet effectu,eren van het voomemen, inclusief de autonome ontwikkelingen
voor bijvoorbeeld elektriciteitsproductie en elektriciteitsbehoefte. Dit nulaltematiefhoeft in het
MER alleen beschreven te warden als referentie voor de beschrijving van de effecten van het
voomemen en de verschillende altematieven.
Daamaast client in het MER een I 00% aardgasgestookte installatie (STEG) als
referentiealtematief opgenomen te warden, waarmee de voorgenomen activiteit moet warden
vergeleken. Deze vergelijking client gemaakt te warden met het oog om rnilieu-informatie te
verkrijgen ten aanzien van de gemaakte brandstofkeuze, het te verwachten rendement en relevante
milieueffecten (zoals op het gebied van C02, lucht en geluid).
3.3.2 Aanvoer en opslag van grond- en hulpstoffen
Beschrijf in het MER de hoeveelheid, aard, samenstelling, op- en overslag van de grondstoffen en
werk altematieven uit.
3.3.3 Brandstofinzet en verbrandingstechnieken
Werk in het MER de volgende conversieprocessen gelijkwaardig uit zodat een goede vergelijking
mogelijk is:
•
Poederkoolverbranding
•
Wervelbedverbranding
•
(Integrated) vergassing
Bij het uitvoeringsaltematief circulerend wervelbed client ten minste oak de mogelijkheid
van het stoken met 100% biomassa meegenomen te worden.
3.3.4 Rookgasreinigingstechnieken
Naast de in de startnotitie gepresenteerde uitvoeringsvarianten dienen in het MER de toepassing
van doekfilters voor de verwijdering van vliegas uit de rookgassen te warden onderzocht en
onderling te warden vergeleken.
3.3.5 Afvangst/Reductie C02 uitstoot
Ten aanzien van afVang van C02 client in het MER een overzicht gegeven te warden van de
uitvoeringsvormen en belangrijkste eigenschappen van de diverse te onderscheiden processen (precombustion, oxy-fuel en postcombustion). Daamaast client de voor het voomemen meest in
aanmerking komende uitvoeringsvorm zodanig uitgewerkt te warden, dat een goed inzicht
mogelijk is in de optredende rnilieueffecten, inclusief de invloed op het energetische
rendement van het voomemen.

9

3.3.6 Koelwatervoon:iening
In het MER client de methode van thermoshock en/ of het toepassen van coating van de
koelwaterleidingen als volwaarclige uitvoeringsvarianten voor het pulsgewijs
toevoegen van chloorbleekloog ten behoeve van koelwatervoorziening te warden onderzocht en
onderling te warden vergeleken.
3.3.7 Afvoer en opslag van reststoffen
Beschrijf in het MER de hoeveelheid, aard, samenstelling, op- en overslag van de reststoffen en
werk altematieven uit.

3.3.! M~~•C' milieuYriendaHik ulternaiief {mmaj"
Beschrijf in het MER het mma. Hierbij client wel in ogenschouw te warden genomen dat het
mma verder kan gaan dan BBT, omdat de (economische) haalbaarheid voor het mma niet
bepalend is. De nadruk moet liggen op de meest milieuvriendelijke wijze van realisatie.

...

Bij de ontwikkeling van het mma client vervolgens aandacht te warden besteed aan maximalisatie
clan wel optimalisatie en in onderlinge samenhang van de volgende aspecten:
•
Het energetisch rendement inclusief de invloed van toepassing van restwarrnte;
•
Brandstofpakket met maximale inzet van biomassa (kart cyclisch C02);
•
Emissiereducties van C02, NOx, S02 en PMI O;
•
(Toekomstige) afvang en toepassing, transport en opslag van C02;
•
Voorzieningen ter beperking van de geluidsemissies;
•
Landschappelijke inpassing en minimalisatie van visuele hinder;
•
Minimale belasting van het oppervlaktewater en optimalisatie van het koelwatersysteem om
ecologische effecten te beperken .

7
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Bestaande milieutoestand en autonome ontwikkeling

4. 1
Bestaande toestand en autonome ontwikkeling
De bestaande toestand van het milieu in het studiegebied, inclusief de autonome ontwikkeling
hiervan, moet warden beschreven als referentie vaor de te verwachten milieueffectens.
Daarbij wordt antler de autoname ontwikkeling verstaan: de taekomstige ontwikkeling van het
milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of een van de altematieven wordt gerealiseerd. Bij
deze beschrijving moet het MER uitgaan van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het
studiegebied en van reeds genomen besluiten over nieuwe activiteiten.

Het studiegebied moet op kaart worden aangegeven en omvat de locatie en de omgeving daarvan,
voor zover daar e:ffecten van de voorgenomen activiteit lrunnen gaan optreden. Per milieuaspect
kan de omvang van het studiegebied verschillen. Tevens moet op kaart een overzicht worden
gegeven van de in het studiegebied gelegen gevoelige gebieden en objecten.

a Artikel 7.10 Wm eerste lid antler d
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Gevolgen voor het milieu

5.1
Algemeen
Het MER moet een beschrijving geven van de gevolgen voor het milieu, die de voorgenomen
activiteit en de beschreven alternatieven kunnen hebben. Geef ook een motivering van de wijze
waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven9.
5.2
Luchtkwaliteit
Beschrijf in het MER de gevolgen van het initiatief voor de luchtkwaliteit in de huidige en
toekomstige situatie bij autonoom beleid en bij rcalisatie van het initiatief, onafhankelijk of sprake
zal zijn van normoverschrijding ofniet.
Presenteer in het MER de massastromen met concentraties aan milieubelastende componenten,
die uit de inrichting vrijkomen zoals ftin stof (PMl 0 en PM2,5), S02, NOx, zware metalen (Hg,
Cd, Pb), F, PAK's en dioxines. Beschrijf de concentraties en massastromen, zowel bij normale
bedrijfsomstandigheden als bij afwijkingen hiervan (opstart, storing, uit bedrijf name). Beschrijf
tevens voor de brandstofscenario's uit subparagraaf 3.2.4 van <lit advies de emissies naar de lucht.
In het MER moet inzicht warden gegeven in de concentratieniveaus en eventuele overschrijdingen
van grenswaarden voor fijn stof (PMlO) en N02 (en plandrempels voor N02) door middel van
contourenkaarten op basis van modelberekeningen, zowel bij autonome ontwikkeling als bij
uitvoering van de voorgenomen activiteit.

Voer hiertoe een modelberekening uit voor de toetsing aan de eisen van het Besluit Luchtkwaliteit
(Blk) 2005 of van de ten tijde van het verschijnen van het MER relevante wet- en regelgeving.
Hanteer hierbij het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv).
Onzekerheidsmarges in de eindresultaten, alsook in de berekende achtergrondconcentraties en de
effecten van mitigerende maatregelen, zoals het voorkomen van stofemissie bij de opslag, transport
en behandeling van kolen en biomassa, moeten gepresenteerd warden.
Opgemerkt kan warden dat in de regel de grenswaarden voor de overige stoffen uit het Blk 2005
(zoals S02, CO, Pb en benzeen) niet zullen warden overschreden. Gezien recentejurisprudentie
client echter toch aan de concentraties van deze stoffen en de toetsing daarvan aan de
grenswaarden te warden opgenomen in het MER. Deze beoordeling kan ook eventueel kwalitatief
warden uitgevoerd.
In het MER client te warden onderzocht met welke opslagwijze kolenbroei kan warden
voorkomen 1o.
In het MER client te warden onderzocht op welke wijze de stofemissies zoals kolengruis door de
toenemende op- en overslagactiviteiten zoveel mogelijk kunnen warden beperkt.
9 Artikel
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Kolenbroei kan stof- en geuroverlast veroorzaken alsmede vonning van koolmonoxide
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5.3
Energieaspecten en invloed op het broeikaseffect
Onderzoek de mogelijkheden voor optimale benutting van warmte in de vorm van stoom, heet
water of beide, bijvoorbeeld voor glastuinbouw en/ of uitbreiding van bestaande stadsverwarming.
Geef in het MER een energetische beschouwing van het voornemen en de verschillende
alternatieven en presenteer een C02-balans (fossiel, kort cyclisch).
De hoeveelheid in te zetten biomassa is flexibel. Geef in het MER aan wat het netto positief effect
op de C02-emissie is bij verbranding van diverse biomassapercentages van de totale brandstofinzet
(0%, 10%, 30% en eventueel hoger). Betrek hierbij ook de extra C02-uitstoot als gevolg van de
winning, bewerking en het transport van de biomassa. Beschrijf de effectiviteit van maatregelen om
de C02-emissie te reduceren of te hergebruiken in bijvoorbeeld de glastuinbouw.
Geefhierbij aan welke actieve rol Essent vervult bij de problematiek random C02-afVang,
transport en opslag en welke mogelijkheden denkbaar zijn voor realisatie op (korte) termijn.

5.4
Geluid
Beschrijf aan de hand van berekeningen de geluidbelasting van de installatie op de omgeving
rekening houdend met de geluidzonegrenswaarden. Ga na wat de verschillen in geluidseffecten
zijn op de omgeving als gevolg van alle uitvoeringsalternatieven en -varianten. Maak (daarbij) een
bijdrageanalyse van geluidsbronnen voor enkele meest representatieve waarneempunten. Geef een
betrouwbaarheidsanalyse van de gevonden onderzoeksresultaten (modelgevoeligheidsanalyse).
Naast de vaststelling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximaal geluidsniveau
client in het MER aandacht geschonken te worden aan mogelijk optredend tonaal en impulsachtig
geluid in de geluidsgevoelige omgeving.
De geluidsbelasting wordt bepaald voor de dag-, avond- en nachtperiode op de relevante
woningen (inclusief eventuele bedrijfswoningen) en de omringende Natura 2000-gebieden.
Stel de geluidsbelastingscontouren vast te stellen in termen van een etmaal geluidsbelasting in
stappen van 5 dB met als ondergrens de 40 dB(A) etmaalwaarde, ten minste voor de huidige
situatie, het MMA en de voorkeursvariant. Ten aanzien van de omringende Natura 2000gebieden adviseert de Commissie tevens de 43 dB(A) geluidsbelastingscontour weer te geven 11 •
Verder client in kwantitatieve zin aandacht geschonken te worden aan mogelijke invloed van het
(toenemende) transportverkeer voor zover dit plaats vindt buiten de inrichting, door oflangs
geluidsgevoelige bestemmingen (routes) en voor zover deze duidelijk kan worden toegewezen aan
de inrichting.~Ga in op het zoveel mogelijk beperken van laad- en loshandelingen tijdens de
nachtelijke uren.

11 De 43 d.B(A)-grens is afkornstig van Tulp e.a. (2002), die dit heeft vastgesteld voor kritische weidevogels. Het is
daarmee een van de weinige bronnen op dit gebied. In recente MER rapportages (SM:B Zuiderzeelijn) wordt ook wel de
40 dB(A)-grens aangehouden. Deze grens is mogelijk voor bosgebieden relevant.
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Geef voor elk altematief en variant aan welke maatregelen getroffen worden om de
geluidsbelasting te reduceren.

5.5
Trillingen
Ga in op de mogelijk invloed van trillingshinder naar de omgeving en hoe trillingshinder kan
worden geminimaliseerd dan wel kan worden voorkomen.
5.6
Water
Beschrijf en beoordeel de koel- en afvalwaterlozing met behulp van onder andere de BREF's, de
LBOW-beoordelingssystematiek warmtelozingcn (2005) en, voorzover van toepassing de
Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparatenl2. Gebruik voor het koelwater
aamr.illend de Ha...1drcikir.g Koelwate1- van de faspecLie Verkeer en vVaterstaat uii 2005rn. Geef in
het algemeen aan welke mogelijkheden er zijn om het lozingsdebiet of de warmtevracht te
reduceren.
Geefbij het criterium mengzone aan of de beoordeiing piaatsvindt op basis van een kritische
situatie voor oppervlaktewater dan wel op basis van een actuele situatie voor oppervlaktewater.
Geef de achtergrondtemperatuur aan van het ontvangende waterlichaam en de seizoensfluctuaties
daarin. Houd rekening met eventuele cumulatieve effecten van nabijgelegen bestaande of geplande
koelwaterlozingen en geef aan welke invloed het voomemen kan hebben op de koelwatersituatie
van andere, benedenstrooms gelegen koelwaterverbruikers14.
Onderzoek de mogelijke gezondheidsrisico's van de koeltoren bij huidig en toekomstig gebruikl5.
Onderzoek tevens ofhet koelwatersysteem (wateronttrekking en -lozing) invloed heeft op het
waterleven (inclusief vismigratie) en indirect op de vogelstand. Beschrijf in hoeverre extreme
situaties kunnen optreden en welke aanvullende maatregelen dan mogelijk zijn. Geefbij het
criterium onttrekking van koelwater aan in hoeverre de onttrekking plaatsvindt in een paai- of
opgroeigebied voor vislarven ofjuveniele vis en geef aan welke mitigerende maatregelen genomen
worden om de inname van levende organismen te beperken.
Geef aan of de onttrekking kan leiden tot verondieping en extra slibaanwas in de rivier en de
Essenthaven. Geeftevens de mogelijke invloed van de onttrekking op het scheepvaartverkeer op de
rivier en in de haven aan.

12 CIW nota 'Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvocring van het emissiebeleid waler' (2000).
13 Rapport 'Koelwater, Handreiking voor Wvo en Wwh-vergunningverleners', Inspectie Verkeer en Waterstaat divisie
Water, 7 februari 2005.

Bij de inspraakreacties wordt ook voor dit aspect aandacht wordt gevraagd.
Bij de inspraakreacties wordt aangegeven dat wellicht na uitbreiding meer stoom afgeblazen zal warden en dat
daarmee meer geluidsoverlast kan komen. Daarnaast wordt aangegeven dat een koeltoren legionellabesmetting kan
opleveren en dat een toenemend gebruik van de koeltoren een verhoogd risico hierop voor de naaste omwonenden klln
betekenen.
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Onderzoek de mogelijkheden van afvoer naar het gemeenteriool (en de
rioolwaterzuiveringsinstallatie) van het eerste regenerant van het kationfilter van de
condensaatreinigingsinstallatie (deze stroom bevat het meeste ammoniak).
Onderzoek of er bij de Amercentrale uitbreiding van koelcapaciteit nodig is (uitbreiding van de
bestaande koelwatervoorzieningen, inclusiefbijvoorbeeld een 2e koeltoren). Indien die nodig is
client aangegeven te warden of daarvoor voldoende ruimte beschikbaar is.

5.6. 1 Afvalwaterstromen
Geef een overzicht met (afval)waterstromen welke binnen de inrichting vrijkomen. Onder
(afval)waterstromen dienen zowel deel- als totaalstromen te warden verstaan. De te onderscheiden
(afval)waterstromen zijn o.a.:
•
Bedrijfsafvalwaterstromen, zoals procesafValwater, spoel- en schrobwater, (mogelijk-)
verontreinigd regenwater etc.;
•
Regenwater afkomstig van terrein- en dakoppervlak te onderscheiden naar verontreinigd,
mogelijk-verontreinigd en niet-verontreinigd regenwater;
•
Grondwater, drainagewater;
•
Huishoudelijk afValwater;
Koelwater, ketelspuiwater;
•
•
Laboratoriumafvalwater;
•
Overige (afval)waterstromen.
De herkomst van de afvalwaterstromen client, met behulp van processchema's, inzichtelijk te
warden gemaakt.
Omschrijf de genomen preventieve en procesge1ntegreerde maatregelen ter vermindering of
voorkoming van (de vervuiling) van afvalwater.
Omschrijf op welke wijze recirculatie en/ofhergebruik van (afval)waterstromen plaatsvindt.
Maak op een rioleringstekening de volgende zaken inzichtelijk:
•
Herkomst, toevoer en afvoer (afval)waterstromen;
•
Plaats waar (afval)waterstromen warden samengevoegd;
•
De plaats van afvalwaterbehandeling;
•
De plaats van meten en bemonsteren en/ of controlevoorzieningen.

5.6.2 Kwantiteit (afval}waterstromen
Geef een overzicht met gemiddelde- en maximale afvoerhoeveelheden in m3/uur, m3/etmaal en
m 3/jaar per (afval)waterstroom. Geef een waterbalans van de (afVal)waterstromen.
5.6.3 Kwaliteit (afval}waterstromen
Geef een overzicht met gemiddelde en maximale gehaltes en vrachten per jaar ten aanzien van
parameters/stoffen welke op grand van de gebruikte grand- en hulpstoffen, (tussen) producten
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en/ of gevom1de bijproducten naar verwachting in de (afval)waterstromen krmnen voorkomen.
Hierbij kan gedacht warden aan:
•
Zuurstofbindende stoffen (chemisch en biochemisch zuurstofVerbruik);
•
StikstofVerbindingen (Kjeldahl-stikstof, nitraat en nitriet);
•
Zouten (carbonaten chloride, sulfaat en fosfaten);
•
Scalevormers (calcium en magnesium);
•
Onopgeloste besta."lddelen;
Microverontreinigingen (zware metalen, organochloorverbindingen, polycyclische
•
aromatische koolwaterstoffen, dioxinen, stoffen die voor het aquatisch milieu en nitrificerende
bacterien toxisch zijn en stoffen welke genoemd worden op de lijst van 13 2 prioritaire stoffen).
Gee[ aan wat de gevolgen van de lozing zijn op de doelmatige werking van de
zuiveringstechnische werken, waaronder de rwzi (dunwater, toxische stoffen, afzetting en corrosie).

Indien het afValwater te karakteriseren is als dunwater (> 0,35 m 3 /i.e en/of CZV /N-totaal < 8
en/ of CZV /P-totaal < 50) client als lozingsvariant een lazing op oppervlaktewater te worden
uitgewerkt.
5.6.4

Zuiveringstechnische voorz:ieningen voor z:over van toepassing

Geef een beschrijving van de afValwaterbehandelingsinstallaties waarbij aan de volgende aspecten
aandacht client te warden besteed:
•
De technische uitvoering en de capaciteit van de diverse behandelingen c.q.
behandelingsstappen;
•
De fysische en/ of biologische processen die plaatsvinden;
•
De proceskenmerken, zoals batch of continuprocessen en verblijftijden;
•
De kwaliteit van het influent;
•
De fluctuaties in de kwantiteit en kwaliteit van het influent en daaraan gekoppeld de
mogelijkheid tot buffering;
•
De aard en hoeveelheid van de eventueel te gebruiken hulpstoffen;
•
De wijze van procesbesturing en bewaking;
•
Het rendement;
•
De kwantiteit en kwaliteit van het effluent;
:
Welke criteria er zijn gehanteerd bij de opzet van de afvalwaterbehandeling;
•
Eventuele alternatieven;
•
Welke residuen komen vrij bij de afValwaterbehandeling en wat is de bestemming van de
gevormde residuen;

5.7

Natuur en landschap

Het MER moet voldoende inzicht bieden in de flora, fauna en ecologische waarden in het
be'invloedingsgebied van de centrale. Geef daarbij aan of er in het be'invloedingsgebied gebieden
liggen of soorten leven, die een speciale beschermde status in het beleid hebben of krijgen. Geef
aan of er mogelijk significante gevolgen te verwachten zijn (ook eventueel op grand van exteme
werking) op beschermde gebieden. Hierbij kunnen zowel directe als indirecte effecten
spelen via een effectketen, die voortvloeit uit de voedselketen van het ecosysteem.
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I.

Hiertoe client eerst de orientatiefase van de Habitattoetsl6 te worden doorlopen voor de nabij het
plangebied gelegen Natura 2000-gebieden (met name de Biesbosch en wellicht oak de Langstraat).
De volgende vragen zullen daarin ten minste moeten warden beantwoord:
•
Wat zijn de natuurwaarden op grand waarvan de Natura 2000 aanwijzingen tot stand zijn
gekomen? Vaststelling van de waarden van de gebieden clienen plaats te vinden aan de hand
van actuele ecologische gegevens uit de gebieden.
•
Wanneer is er sprake van een significante aantasting van de aanwezige Natura 2000-gebieden
(voor de vaststelling van mogelijke significante gevolgen zijn een kwantitatieve inschatting van
aanwijssoorten en een kwantitatieve schatting van de totale verstoring op soorten I habitats
noclig)?
•
Wat zijn de negatieve gevolgen op deze natuurwaarden als gevolg van de nieuwe activiteit en
hoe significant zijn deze gevolgen? Hierbij client getoetst te worden aan de
instandhoudingsdoelstellingen voor de aangewezen soorten en habitats. Betrek in de
berekening van de gevolgen voor de natuur ook cumulatie met andere ontwikkelingen 17. Geef
ook aandacht aan het aquatisch systeem waar effecten van het voornemen kunnen optreden.
Als hieruit blijkt dat significante gevolgen niet zijn uit te sluiten moet in het kader van de
Habitattoets een Passende Beoordeling warden doorlopen en eventueel de ADC-toets.
Gana ofhet initiatiefzal leiden tot in de F1ora- en faunawet genoemde verboden gedragingen.
Indien dat het geval is, zal een onthefling moeten worden aangevraagd. Voor het
ontlleflingsverzoek client een inventarisatie van de ruimtelijke verspreiding van alle in het gebied
voorkomende soorten te warden gemaakt. In het MER kan worden volstaan met het aangeven van
de gevolgen voor de doelsoorten of een gemotiveerde selectie van de belangrijkste voorkomende
doelsoorten.
16

De Habitattoets kan maximaal uit drie fasen bestaan:

l. de orientatiefase (voorheen vaak voortoets genoemd): hierin wordt bepaald of er sprake kan zijn van nadelige gevolgen
voor het Natura 2000-gebied. Indien er geen sprake kan zijn van nadelige gevolgen hoeft de Habitattoets niet verder te
worden doorlopen. Indien er wel sprake kan zijn van nadelige gevolgen, moet beoordeeld worden of die nadelige
gevolgen tot significante gevolgen kunnen leiden. Indien al in de orientatiefase de significante gevolgen kunnen worden
uitgesloten, dan moet er alleen nog een Verslechterings- en verstoringstoets worden uitgevoerd;
2. de Passende Beoordeling: hierin wordt op basis van onderzoek uitgezocht of er met zekerheid kan worden uitgesloten
dat er geen significante gevolgen zullen optreden. Indien die zekerheid niet kan worden vel'Schaft,~ dus ook bij twijfel over
significante gevolgen, dan client de volgende fase van de Habitattoets te worden doorlopen. Indien met zekerheid gesteld

kan worden dat er geen significante gevolgen zullen optreden, zal de Verslechterings- en verstoringstoets nog moeten
worden uitgevoerd;
3. de ADC-fase: hierin moeten maximaal drie vragen beantwoord worden. Zijn er Alternatieven die geen schade
toebrengen aan het Natura 2000-gebied? Zijn er Dwingende redenen van groot maatschappelijk belang? Indien er geen
alternatieven zijn, maar wel dwingende redenen van groot openbaar belang; is Compensatie mogelijk?
In fase l en 2 moet ook de cumulatievraag bij het oordeel betrokken worden.
17

Dit betreffen activiteiten c.q. projecten die zowel binnen het Natura 2000-gebied kunnen liggen alsook daarbuiten

(externe werking), maar die we! gevolgen hebben op dezelfde soorten en habitats waar ook het voornemen gevolgen op
heeft.
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Geef aan welke landschappelijke effecten het voornemen heeft. Beschrijf de mogelijkheden voor
landschappelijke inpassing, materiaalgebrnik, een ecologisch vriendelijk ontwerp en visuele impact
op de omgeving van de centrale. Ga in op de lichtuitstraling van de installatie en de mitigerende
maatregelen hiervoor.

5.8
Reststoffen
Beschrijf de af te voeren afoalstoffen naar a.a.rd en hoeveelheid, en de verdere bewerking of
eindverwerking hiervan. Geef in het MER a.an hoe de afzet van de reststoffen, zoals bodemas,
vliegas, gips en ROI-slib, wordt geregeld, inclusief de milieuhygienische aspecten van deze afzet.
Beschrijfvoor de brandstofscenario's de vrijkomende reststoffen. Onderzoek wat de invloed is van
het meestoken van ROI-slib op de samenstelling van de reststoffen (bijvoorbeeld ten aanzien van
kwik) en de emissies naar de iucht.
5.9
Externe veiligheid
Geef aan welk type calamiteiten kunnen optreden aan de nieuwe installatie.
Geef a.an wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn bij het optreden van calamiteiten op de veiligheid
buiten de grens van de inrichting en de gevolgen voor de eigen bedrijfsvoering van de installatie.
Om te bezien of voor het voornemen een kwantitatieve risico analyse (QRA) opgesteld moet
warden client naast de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen ook naar de a.a.rd van de
voorgenomen activiteiten en de installatie gekeken te warden.

18

6

1-

Vergeliiking van alternatieven 18

De milieue:ffecten van de voorgenomen activiteit en de altematieven moeten onderling en met het
nulalternatief worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate waarin de
positieve en negati.eve effecten van de vool'genomcm activiteit en de altematieven verschillen.
Vergelijking moet bij voorkeur op grond ·van kwantitatieve informatie plaatsvinden.
O nderbouw de keuze van het voorkeursaltematiefwaar niet de varianten met de meest gunstige
milieu-effecten wardt gekozen.

Bij de vergelijking moeten de doelstellingen van het vaamemen (zie haofdstuk 2) en de grens- en
streefwaarden van bet rnilieubeleid warden b~trakken.
E ijzandere aandacht verdient de presentatie van de verg~lijkende beoordeling van de
altematieven. De anderlinge vergeJ.tjking client bij voorkeur te warden gepresenteerd met behulp
van tabellen, figuren en kaarten.

18 Artikel

7.10 Wm eerste lid onder f
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Leemten in informatie 19

Het MER moet aangeven over welke milieuaspecten geen infotmatie kan warden opgenomen
vanwege gebrek aan gegevens. Deze inventarl$atie moet warden toegespitst op die milieuaspecten,
die (vermoedelijk) in verdere besluitvorming een belangrijke rol spelen. Op die manier kan warden
beoordeeld, wat de consequenties moeten zijn van het gebrek aan milieu-informatie.
Beschreven moet warden:
•
welke onzekerheden zijn blijven bestaan en wat hiervan de reden is;
•
in hoeverre op korte termijn zou kunnen worden voorzien in de leemten in inforrnatie;
•
hoe emstig leemten en onzekerheden zijn voor het te nemen besluit;
•
de consequenties die leemten en onzekerheden hebben voor het besluit.
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Evaluatieprogramma

De bevoegde instanties zullen bij de besluiten aangeven op welke wijze en op welke termijn een
evaluatieonderzoek verricht zal worden om de voorspelde effecten met de daadwerkelijk
optredende effecten te kunnen vergelijken en zo nodig aanvullende mitigerende maatregelen te
treffen. Het verdient aanbeveling, dat Essent in het MER al een aanzet tot een programma voor
dit onderzoek geeft, omdat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gebruikte
voorspellingsmethoden, de geconstateerde leemten in kennis en het te verrichten
evaluatieonderzoek.

21
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Samenvatting van het MER2°

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvorroers en
insprekers .en het verdient daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document
leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. Daarbij moeten de
belangrijkste zaken zijn weergegeven, zoals:
•
de hoofdpu.nten voor de besluitvorming;
•
de voorgenomen activiteit en de altematieven;
•
de belangrijkste effecten voor het milieu bij het uitvoeren van de voorgenomen activiteit en de
alternatieven;
•
de vergelijking van de altetnatieven en de argumenten voor de selectie van het MMA en het
voorkeursalternatief;
•
belangrijke leemten in kennis.
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Begrippen en afkortingen
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BEES A
BBT

BREF
Cd
CieMER
C02
CIW

F
Hg
LBWO
MER
m.e.r.
mma

MW
NOx

PAK
PMIO
Pb
ROI
802
STEG
Wm
Wvo
Wwh

Besluit emissie-eisen stooldnstallaties milieubeheer A
Bestaande Beschikbare Technieken
Bat reference document (BBT referentie document)
Cadmium
Commissie voor de milieueffectrapportage
Koolstofdioxide
Commissie lntegraal Waterbeheer
Fluoride
Kwik.
Landelijk Bestuurlijk Overleg Water
Milieueffectrapport (::= product van m.e.r.)
Milieueffectrapportage (::= procedure om een MER op te stellen)
Meest milieuvriendelijk altematief
Megawatt
Stikstofdioxiden
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 µm (fijn stof)
Lood
RookgasOntzwavelingslnstallatie
Zwaveldioxide
Stoom En Gasturbine
Wet milieubeheer
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
Wet op de waterhuishouding
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Biilage 1 lnspraakreacties
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Geacht college,
Op 12 februari 2007 hebben wij de startnotitie MER ontvangen, die betrekking heeft op het
opwekken van electriciteit en warmte uit fossiele en secundaire brandstoffen door Essent
Energie productie BV aan de Amerweg 1 te Geertruidenberg.
De startnotitie geeft een redelijk compleet beeld van hetgeen onderzocht gaat warden voor
het MER. Op een aantal paragrafen willen wij graag reageren. Dit doen wij door middel van
deze brief.
Wetgeving en besluitvorming
Hierin warden de vereiste vergunningen genoemd, zeals Wm- en Wvo-vergunning, waarvoor
het MER gemaakt moet warden.
In deze paragraaf wordt aangegeven dater een artikel 19 Wro-procedure opgestart zou
moeten warden, er kan echter volstaan warden met een binnenplanse vrijstelling. Deze
beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de nu bekende plannen.
Bestaande situatie en gevolgen voor het milieu
• Lucht
In de paragraaf luchtverontreiniging wordt aangegeven dat getoetst wordt aan het Besluit
luchtkwaliteit en dat de NOx en 502 dusdanig zal zijn dat deze voldoet aan de landelijke
normen.
In deze paragraaf ontbreekt de uitvoering van een onderzoek naar C02 en de mogelijkheden
om deze af te vangen en op te kunnen slaan in de bodem of anderszinds af te voeren. Dit is
van belang in veband met het klimaatbeleid en de best beschikbare technieken. Eveneens is
onderzoek naar PM 2,5 noodzakelijk (nieuw Europese norm). Naast de toename van uitstoot
dient de totale uitstoot (dus inclusief bestaande situatie-) inzichtelijk te warden gemaakt.

Postbus I0.00 I
4940 GA Raamsdonksveer
Vrijheidstraat 2
4941 DX Raamsdonksveer

Telefoon : (0162) 579 579
Fax
: (0162) 5 16 360
E-mail : info@geertruidenberg.nl
Internet : www.geertruidenberg.nl

Bank (BNG) : 28.50.02.635
BTW
: NL8053. I 9.074.BO I

t

Gemeente Geertruidenberg

• Externe veiligheid
Er wordt alleen een QRA (k\.vantitatieve ilsicoanalyse) opgesteld, als de hoeveelheden
gevaarlijke stoffen hiertoe aanleiding geven. De aard van de te verrichten activiteiten is
dusdanig dat ongeacht de hoeveelheid gevaarlijke stoffen een QRA altijd opgesteld dient te
warden en dat de effecten op individueel en groepsrisico inzichtelijk dienen te warden te
gemaakt.
• l'Jatuur en !andschap
Het MER gaat in op de visuele impact op de omgeving. Dit onderwerp is gekoppeld aan de
Biesbosch in verband met de natuurwaarden.
Er dient expliciet onderzocht te warden wat de visule impact op de omgeving is. Dus ook op
de woonomgeving. De hoogtematen en bouwmassa's van de op te richten werken en
gebouwen vormen hierbij het uitgangspunt.
• Alternatieven
Het MER geeft inzage in diverse alternatieven. Deze warden vergeleken ten opzichte van de
nulsituatie. Het meest milieuvriendelijk alternatief zal inzichtelijk warden gemaakt.
De C02 afvang en mogelijkheid van de benutting van restwarmte zouden In het onderzoek
uitgewerkt dienen te warden.
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De onderstaande onderwerpen zijn niet/summier opgenomen in de startnotitie MER. Deze
zijn echter wel van belang om te onderzoeken.
• Trillingen
Trillinghinder voor de omgeving is niet als onderzoeksthema opgenomen, terwijl trillingen ten
gevolge van de activiteiten niet uitgesloten zijn.
• Kolenbroei
Er is in het verleden regelmatig kolenbroei bij Essent geweest. Dit kan leiden tot stof- en
geuroverlast. Er dient onderzocht te warden met welke opslagwijze kolenbroei voorkomen
kan warden.
• Veiligheid bij werkzaamheden
De constructie van de gebouwen dient dusdanig te zijn, dat onderhoudswerkzaamheden op
een veilige manier plaats kunnen vinden. Bij het ontwerp van het ketelhuis dient dit al
meegenomen te warden.
Wij verzoeken u ans advies te betrekken bij/over te nemen in de door u vast te stellen
richtlijnennotitie en vertrouwen erop u hiermee voldoende duidelijk ge'informeerd te hebben .

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Gee uid
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Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch

Datum: 28 maart 2007
Onderwerp: Startnotitie MER 800-1100 MW kolen/ biomassa-gestookte elektriciteitscentrale
Geertruidenberg door Essent Energie Productie BV
Contactpersoon: J. den Blanken
Telefoonnummer: +31 (0)20 52 49 513

Geachte heer, mevrouw,
Hieronder vindt u onze opmerkingen over de inhoud van de startnotie voor de '800-1100 MW
kolen/ biomassa gestookte elektriciteitscentrale' in Geertruidenberg door Essent Energie
Productie BV.

)

Greenpeace wijst al gedurende lange tijd op de gevaren van het verstoken van steenkool. Het
verbranden van steenkool leidt tot grate uitstoot van broeikasgassen en andere emissies die
schadelijk zijn voor de mens, flora en fauna en goederen. Op dit moment beschikken
energiebedrijven over toepasbare en concurrerende schone energietechnologieen die in
combinatie met benutting van de mogelijkheden van energie-efficiency de bouw van
kolencentrales overbodig maakt.
Om 'gevaarlijke' klimaatverandering te voorkomen (een verplichting uit het door Nederland
geratificeerde Klimaatverdrag) dient de temperatuurstijging op aarde ten opzichte van het
begin van de industriele revolutie onder de twee graden Celsius te blijven. Ook de Europese
Unie erkent deze limiet. Om deze limiet niet te overschrijden acht de Europese Unie een
emissiereductie van 30% van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990 nodig op weg
naar 60-80% in 2050. De Nederlandse regering heeft zich aan deze reductie gecommitteerd.
Elke nieuwe kolengestookte centrale, zoals die waarvan de startnotitie nu voorligt, genereert
COremissies over een verwachte levensduur van in ieder geval 30 a 40 jaar. Aangenomen
dat deze centrale rond 2012 operationeel is, betekent dit dat deze centrale pas tussen 20402050 weer buiten bedrijf wordt gesteld, terwijl door deze centrale in het slechtste geval, d.w.z.
bij 0% biomassa, 7000 uur (bedrijfstijd per jaar) x 1100 MW (vermogen) x 750 gramC02/kWh
=5,8 miljoen ton C02 per jaar wordt uitgestoten. Dit is een stijging van bijna 3% in de
Nederlandse broeikasgasemissies ten opzichte de uitstoot van 1990. Deze additionele
uitstoot is onaanvaardbaar in het licht van de noodzakelijke reductie van 30% in 2020 ten
opzichte van 1990 op weg naar 60-80% reductie in 2050.
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Ontbrekende motivatie extra vermogen
De startnotitie spreekt over het neerzetten van nieuw vermogen, dat volgens Essent
noodzakelijk is vanwege veroudering van het productiepark en vanwege de groeiende vraag
naar elektriciteit. Deze analyse van de groeiende vraag is echter alleen gebaseerd op het
Capaciteitsplan van Tennet. In deze motivatie wordt geen rekening gehouden met nieuw
nationaal en Europees beteid op het gebied van energie-efficiency en klimaatverandering.
Verschillende scenario's wijzen bovendien op een afnemende of stabiliserende
1
elektriciteitsvraag • Bovendien is energiebesparing een van de leidende uitgangspunten van
de Wet milieubeheer, zoals blijkt uit artikel 1.1, tweede lid en onder b, met welke
uitgangspunten deze kolencentrale niet te verenigen is. De stelling dat de energiebehoefte in
de nabije toekomst zou toenemen moet dan ook nog expliciet warden onderbouwd in de
MER.

Het niet bouwen van een centra!e in Geertruldenberg !eldt bcvend!en eek nlet
noodzakelijkerwijs tot het opschroeven van de import of het langer in bedrijf houden van
bestaande, minder goed presterende eenheden. Dit moet onderbouwd warden.
Daarnaast dient Essent nog te onderbouwen dat zij van een eventuele groei in energievraag
kan profiteren. De gestelde toename moet in het licht van de aanwezige capaciteit, de
mogelijke vergroting van de productie door elektriciteitscentrales elders en de bouw van
andere, nieuwe elektriciteitscentrales moeten warden beoordeeld.
Nut en noodzaak
Essent dient nut en noodzaak van de centrale te onderzoeken op a/le betrokken
zwaarwegende belangen en niet slechts aan het belang van Essent om een sterke positie op
de (internationale) energiemarkt te verwerven. In het bijzonder moet warden getoetst aan het
nationale en internationale beleid terzake, dat gelding heeft en in ontwikkeling is.

Gezien het felt dat aan het stoken van steenkool grate milieugevaren verbonden zijn
(klimaatverandering en gezondheidseffecten), wegen volgens Greenpeace de voordelen van
de uitbreiding van energieopwekking met behulp van deze elektriciteitscentrale niet op tegen
de daarvan te verwachten nadelen, nog daargelaten het feit dat in het geheel niet vaststaat
dat de vraag naar energie zal toenemen. Bovendien zijn alternatieve wijzen van
energieproductie voor handen en is het gebruik daarvan vanuit economisch en technisch
oogpunt alsmede op grand van overwegingen van energie-efficiency voor een
energiedienstverlenend bedrijf als Essent mogelijk en zelfs geboden. Hieraan wordt in de
startnotie vooralsnog voorbijgegaan en d!t moet verder warden beschouwd.
Externe kosten
De nut en noodzaak van de bouw van de elektriciteitscentrale moet in de MER breder warden
getoetst dan op basis van private economische overwegingen (brandstofkosten en
voorzieningszekerheid). De maatschappelijke kosten voor omwonenden, de provinciale
overheid en andere rechtspersonen in de provincie zijn namelijk relevante kosten van
zwaarwegend maatschappelijk belang. De zogenaamde 'externe kosten' van de centrale
moeten daarom in beeld warden gebracht voor een afdoende toetsing van het project. Onder
de externe kosten moeten de gevolgen voor de gezondheid-en de economische effecten van
luchtvervuilende emissies warden begrepen, alsmede de kosten van de klimaateffecten van
emissies van broeikasgassen. Daarnaast moeten ook de externe kosten van mogelijke
ongevallen warden bekeken. Omdat het hier om risico's op onvoorziene calamiteiten gaat,
betreffen het risicokosten.

1

Zie o.a. 2006, DLR, scenariostudie energievoorziening van Nederland in opdracht van Greenpeace
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Alternatieven
De startnotitie doet een aantal aannames voor het nulalternatief -aanhoudende groei van de
vraag naar stroom en een verouderend productiepark - die volgens Greenpeace onjuist zijn.
Het niet bouwen van een centrale in Geertruidenberg leidt niet noodzakelijkerwijs tot het
opschroeven van de import of het !anger in bedrijf houden van bestaande, minder goed
presterende eenheden. Dat levert dus als nulalternatief geen eerlijke vergelijking op.

Een vanuit het perspectief van broeikasgasemissies ongunstig initiatief als het voorliggende,
dat goedkoper kan draaien dan bestaande efficientere gascentrales, kan bij een scenario van
verminderde vraag naar energie de duurdere gascentrales uit de markt drukken. Een dergelijk
scenario dient in het nulalternatief meegerekend te worden.
Het alternatief van een centrale die voor 100% met biomassa wordt gestookt moet door
Essent, naast een bijstook-alternatief warden meegenomen. Het eerste onderzochte
uitvoeringalternatief van een circulerend wervelbed suggereert dat niet meer dan 50% (op
massabasis - dit betekent 30% biomassa meestook op basis van energetische waarde) wordt
meegestookt. Die techniek kan echter ook een hager percentage biomassameestook aan,
wat veel gunstiger zou zijn vanuit oogpunt van het milieu. Deze uitvoeringsvariant dient dan
oak meegenomen te warden. De locatie biedt voldoende mogelijkheden voor de aanvoer van
biomassa. KEMA heeft daarnaast in opdracht van Greenpeace Nederland de mogelijkheden
van een 1,000 MWe biomassacentrale onderzocht. Dit rapport toont aan dat de bouw van een
met biomassa gestookte centrale een goed alternatief kan zijn voor het bouwen van
vervuilende kolencentrales. Dat sprake is van een serieus alternatief blijkt bijvoorbeeld ook uit
verschillende economische studies op basis van modelanalyses en uit case-studies waaruit
2
blijkt dat de inzet van biomassa tot meer werkgelegenheid leidt dan de inzet van steenkool.
Er bestaat met het huidige voarstel een risico dat de voorgenomen centrale tijdens de
exploitatie langdurig f unctioneert als een conventionele kolengestookte centrale, bijvoorbeeld
omdat de eventuele overheidssubsidie voor biomassa achterwege blijft of wordt ingetrokken.
Dit risico geeft de initiatiefnemer ook zelf duidelijk aan. Dit moet en kan volgens Greenpeace
warden uitgesloten. De beoogde kolencentrale dient dan ook voor een zo hoog mogelijk
percentage op hernieuwbare grondstoffen (biomassa) te kunnen draaien. In de startnotitie
wardt zorgvuldig vermeden om een bindend percentage te noemen. Er dient in de MER-.
uitvoeringsalternatieven te warden gekozen voor de techniek, die de benutting van biomassa
maximaliseert om C0 2.emissies zo ver mogelijk terug te brengen .
Afgezien hiervan is Greenpeace van oordeel dat ook een alternatief met het 100% stoken van
aardgas (STEG) moet warden uitgewerkt omdat een dergelijke gascentrale ook significant
minder em issies heeft zowel op het gebied van broeikasgassen als verzurende en
luchtverontreinigende stoffen.
Levenscyc/usana/yse van de brandstof
In de startnotitie wordt niets nader vermeld over de brandstofkeuze, omdat er random de
subsidiering van biomassa nog zoveel onzekerheden zijn. Dit vinden wij ongeloofwaardig.
Een dergelijk initiatief wordt niet ondernomen zonder gedegen voorkennis en er dient dan ook
in de richtlijnen opgenamen te warden dat voor de meest waarschijnlijke biomassasoorten
een levenscyclusanalyse wordt opgenomen.

Volledigheidshalve dient er dan ook een 'levenscyclusanalyse' van de steenkool opgenomen
te warden, mede omvattend de energieconsumptie en de milieueffecten over de hele keten
van winning, vervoer tot voorbewerking.
2

zie bijvoorbeeld Steininger en Voraberger, 2003 en Groscurth e.a., 2000. Zie ook het rapport Werk, kennis en
innovatie: effecten van een duurzaam energiescenario, SEOR/Erasmus Universiteit, 2006
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C02 -afvangst
In de uitvoeringsalternatieven wordt COrafvangst opgevoerd als een van de te onderzceken
opties. Als "end of pipe"-oplossing verdient deze optie echter niet onze voorkeur, zeker niet in
het licht van de diverse milieurechtelijke verplichtingen uit de Wet Milieubeheer en de IPPCrichtlijn. In de richtlijnen voor het opstellen van het MER dient volgens Greenpeace duidelijk
gesteld te warden, dat de prioriteit moet liggen bij het voork6men van C0 2-uitstoot. Bovendien
dient aandacht geschonken te warden aan het realiteitsgehalte van C0 2 -afvang en -opslag
vanuit het oogpunt van:
technische haalbaarheid: een Special Repottvan de IPCC over deze technologie stelt
evenals ECN dat de techniek pas op langere termijn beschikbaar is;
financiele haalbaarheid: het principe is dat de vervuiler betaalt en niet de overheid. De
C02-afvang mag niet gerealiseerd warden door subsidie, ten koste van gelden voor
duurzame energie;
het percentage waarmee het overall rendement van de centra!e daa!t blj toepassing van
C0 2-afvang en opslag;
en tenslotte moet een ketenanalyse uitwijzen hoeveel C02-reductie over de gehele keten
mogelijk is met C0 2-afvang bij deze centrale.
Koe/water
De voorkeur gaat naar Geertruidenberg uit, vanwege onder andere de
koelwatermogelijkheden. Het lozen van warmte op het water is niet alleen vanuit het oogpunt
van thermische verontreiniging onwenselijk, het is ook nog een grote verspilling van energie.
De mogelijkheden om de vrijkomende warmte te benutten moet warden onderzocht.
Benutting van de warmte dient ook verplicht te warden gesteld. Dit is vanuit optimale
efficiency van het gebruik van energie, het terugdringen van C02 uitstoot en het voorkomen
van thermische vervuiling wenselijk en dient in de richtlijnen van de MER vastgelegd te
worden.

Greenpeace is uiteraard graag bereid deze opmerkingen op de inhoud van de startnotitie
verder toe te lichten.
~et

vriendelijke groeten,

~-~-r . Joris den Blanken
paigner klimaat en energie
enpeace Nederland
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Betreft: zienswijze ten aanzien van Startnotitie Milieu-effect
rapportage voor de bouw van een kolen/biomassagestookte eenheid op de Amercentrale

)

Geachte heer/mevrouw,
Op 7 februari 2007 vemamen wij uit dagblad 'De Stem' het bericht dat Essent van plan is een
kolencentrale te gaan bouwen waarbij de locatie in Geertruidenberg, naast die van Borssele
als reele optie wordt aangeduid. Op 5 februari 2007 werd door Essent bij uw provincie hierover een startnotitie ingediend, die moet leiden tot het opstellen van een Milieu-effectrapportage (MER). Op 8 maart 2007 werd door Essent een heldere en duidelijke informatieavond hierover gehouden. Het gepresenteerde roept overigens bij ons diverse vragen en
opmerkingen op, die wij graag bij u onder de aandacht willen brengen, zodat u deze kunt
meenemen bij de definitieve opstelling van de MER.
Als bewoners van een woning die vrij dicht gelegen is achter de haven waar de kolen voor
deze centrale gelost worden, vragen wij u in de MER te waarborgen dat er geen kolengruis
vrij komt bij het lossen er van. Ook de daarmee gepaard gaande geluidsoverlast zal tot een
minimwn beperkt moeten worden. Hiermee wordt bedoeld de geluidsoverlast die ontstaat bij
het lossen, maar ook bij het aanmeren en wegvaren van de (motor)vrachtschepen.
Met name de overlast die ontstaat bij het lossen van kolen in de nachtelijke uren of 's morgens
zeer vroeg, is zeer storend en bezorgt slapeloze gedeelten van de nacht. Wij vragen u
regelingen te treffen die het lossen van kolen in de nachtelijke uren zal voorkomen.
Tijdens de informatie-avond werd medegedeeld dat de haven niet zal worden uitgebreid. Het
gevolg hiervan is dat het lossen van kolen bij uitbreiding van de centrale wel frequenter zal
gaan plaatsvinden. Zoals gezegd ondervinden wij er 's nachts en vroeg in de ochtend wel
overlast van, ook in de weekenden.
Daarbij werd ook medegedeeld dat de afvalstoffen na bet stoken grotendeels per boot zullen
worden afgevoerd. Ook daardoor zal een toename van bet gebruik van de haven gaan
plaatsvinden.

De capaciteit van de huidige koeltoren is voldoende, ook na uitbreiding. Indien dit dan
betekent dat de huidige koeltoren meer in gebruik genomen gaat worden en er meer stoom
'afgeblazen' zal gaan worden, betekent dit opnieuw een toename van geluidsoverlast.
Tenminste als bier de avonden en nachten voor gebruikt gaan worden, wat nu het geval is.
Ook wijzen wij u erop dat in de nacbtelijke uren vele geluiden hoorbaar zijn. Ook bet gebruik
van intercoms op bet terrein van de haven zorgen voor de nodige overlast.
Tenslotte is ons uit publicaties in dagbladen gebleken dat een koeltoren legionellabesmetting
kan opleveren. Een volledig sluitend bewijs dat dit uitgesloten is, is hiervoor ondanks vragen
a.an bet college van burgemeester en wethouders hierover, niet geleverd.
Indien toenemend gebruik van de koeltoren wordt aangekondigd, betekent dit dan een
vcrhoogd risico van de naaste omwonender1 vour t:tm iegioneilabesmetting zoals dat vrij
recent in Roermond werd geconstateerd.
Gelet op het vorenstaande zou u kunnen afleiden dat wij tegen de uitbreiding van de energiecentrale zijn. Integendeel. Wij juichen een dergelijke economische impuls voor onze
gemeente juist van harte toe.
Echter dit mag er niet toe leiden dat er (extra toenemende) overlast blijft en gaat ontstaan,
waarom wij menen onze ervaringen van de afgelopen jaren onder uw aandacht te brengen. In
de verwacbting dat u bij de opstelling van de MER deze overlast via regelgeving weet te
verminderen, dan wel op te lossen.
Wij zijn vanzelfsprekend van harte bereid het vorenstaande mondeling toe te lichten en indien
dit gewenst is, zien wij graag een uitnodiging van u hiervoor tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

,-:-6'CSQ
GA

~----

Familie Den Ouden
Ringelberchstraat 13
4931 XK GEERTRUIDENBERG
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Shell Chemicals Europe B.V.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
T.a.v. Ing. F. Maas
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Geachte mijnheer Maas,
Na bestudering van de startnotitie voor de milieu-effectrapportage voor de bouw van een
kolen/biomassa-gestookte eenheid op de Amercentrale verzoeken wij u bij het uitvoeren van de milieueffectrapportage aandacht te besteden aan het volgende punt:
Uit de startnotitie blijkt dat het MER aandacht zal besteden aan de effecten van de lozing van koelwater
waarbij een 3D modellering zal warden uitgevoerd om na te gaan wanneer gebruik van een koeltoren
noodzakelijk is. Wij verzoeken u tevens aandacht te (laten) besteden aan de absolute waarde van de
eventuele verhoging van de achtergrondtemperatuur van het water dat het modelgebied verlaat met het
oog op het gebruik van koelwater door gebruikers stroomafwaarts aan het Hollandsch Diep en de
(productie)beperkingen die een hogere achtergrondwaarde bij die gebruikers zou kunnen veroorza.ken.

Wij hopen u hiennee voldoeode geinformeerd te hebbeo.

Established in Rotterdam, Vondelingenweg 601
Commercial Register, Rotterdam
VAT number: NL004790996B 15
KvK number: 24082750
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Tilburg, 2 april 2007
Aan: College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC DEN BOSCH

Briefnr.:

Kenmerk: Gb 07-1987-mv
Betreft: Startnotitie MER voor de bouw van een nieuwe kolen/biomassa gestookte eenheid
bij de Amer-centrale te Geertruidenberg
Geacht college,
In deze brief (en bijlagen) vindt u onze opmerkingen over de Startnotitie MER voor bouw van
een nieuwe elektriciteitscentrale door Essent in Geertruidenberg. Wij verzoeken u onze
opmerkingen te verwerken in de op te stellen Richtlijnen voor het MER.
Onze mening over het voornemen van Essent in Noord-Brabant en de betreffende
Startnotitie komt overeen met de opvattingen van Greenpeace en van de Zeeuwse
Milieufederatie (ZMF) over een vrijwel gelijktijdig gepresenteerd soortgelijk voornemen van
Essent in de provincie Zeeland. We sturen kopieen van de reacties van Greenpeace en de
ZMF met onze brief mee en verzoeken die te beschouwen als onderdeel uitmakend van de
reactie van de BMF. Dit uiteraard met uitzondering van opmerkingen die alleen in de
specifieke Zeeuwse situatie van toepassing zijn. We volstaan in deze brief met een
samenvatting van de hoofdpunten uit beider reacties. Voor de toelichting verwijzen we naar
de brieven van Greenpeace en de ZMF.
1. De bouw van een nieuwe kolencentrale is naar onze mening niet nodig en zal leiden
tot een substantiele toename van de emissie van broeikasgassen en andere emissies
in Nederland. Naar onze mening is dat strijdig met het internationale en nationale
beleid en de doelstellingen op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit. Dit moet
duidelijk in de Richtlijnen tot uitdrukking komen.
2. Een gedegen onderbouwing van de motivatie voor het voornemen ontbreekt. Essent
dient haar voornemen ook te beschouwen in het licht van het nieuwe Europese en
nationale beleid op gebied vari energie-efficiency/energiebesparing en het beperken
van de emissie van broeikasgassen.
3. Alie relevante en zwaarwegende belangen (dus niet alleen commerciele maar ook de
maatschappelijke belangen) moeten op transparante wijze worden betrokken in de
·
afweging van nut en noodzaak.
4. De externe (maatschappelijke) kosten zijn van zwaarwegend belang en moeten in
beeld gebracht worden en in de afweging en toetsing worden betrokken.
5. Alternatieven
a. Het Nul-alternatief zeals voorgesteld meet kritisch worden bezien.
Greenpeace signaleert daarin betwistbare veronderstellingen. Greenpeace
wijst ook op de mogelijke gevolgen van de schijnbaar voordelige
kolencentrales voor de exploitatie van bestaande gascentrales.
b. Besparen op elektriciteitsgebruik is een wezenlijk alternatief voor investeren in
een nieuwe eenheid.
c. Naast de door Essent voorgestelde conventionele poederkool gestookte
eenheid moeten in het MER ook andere vormen van kolengestookte
eenheden worden uitgewerkt.
d. Naast een biomassa-bijstook alternatief moeten ook een primair op biomassa
en een primair op gas gestookte centrale in het MER worden uitgewerkt.
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6. Voor de meest in aanmerking komende brandstofsoorten moet een levenscyclusanalyse en vergelijkende toetsing in het MER warden opgenomen. Daarbij dient de
hele keten van de verbouw en winning van de grondstof/brandstof tot en met de
afvalverwerking in beschouwing te worden genomen.
7. Wat betreft C02 meet de prioriteit liggen bij het zoveel mogelijk voork6men van
emissies. Daarnaast meet in het MER helderheid te worden verschaft over het
realiteitsgehalte (in technisch, financieel en energetisch opzicht) van C02-afvang en
-opslag.
8. Om thermische verontreiniging en warmteverspilling te voorkomen moet het lozen
van warm koelwater warden voorkomen.
9. Verdere verslechtering van de luchtkwaliteit door uitbreiding van de
elektriciteitscentrale te Geertruidenberg vinden wij niet acceptabel. In het MER moet
warden aangegeven hoe het vrijkomen en de emissie van schadelijke stoffen in de
lucht wordt voorkomen dan wel gecompenseerd.
10. lndien een nieuwe eenheid wordt gerealiseerd moet bij de keuze van de locatie zinvol
gebruik van de restwarmte een belangrijke rol spelen.
11. Voor de aan- en afvoer van grond- hulp- en reststoffen mogen alleen de naar de
laatste stand van de techniek schoonste en zuinigste modaliteiten warden gebruikt
)

Tot zover onze reactie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michie! Visser,
telefoonnummer 06 125 078 98.

Met

vr;~ndel~ greet,
' 1
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<~~'.· .
-van ~'~- . )

·-,

Jan
directeur Brabantse Milieufederatie
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Gb 07-1987-mvbij1
Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch

Datum: 28 maart 2007
Onderwerp: Startnotitie MER 800-1100 MW kolen/ biomassa-gestookte elektriciteitscentrale
Geertruidenberg door Essent Energie Productie BV
Contactpersoon: J. den Blanken
Telefoonnummer: +31 (0)20 52 49 513

Geachte heer, mevrouw,
Hieronder vindt u onze opmerkingen over de inhoud van de startnotie voor de '800-1100 MW
kolen/ biomassa gestookte elektriciteitscentrale' in Geertruidenberg door Essent Energie
Productie BV.
Greenpeace wijst al gedurende lange tijd op de gevaren van het verstoken van steenkool. Het
verbranden van steenkool leidt tot grate uitstoot van broeikasgassen en andere emissies die
schadelijk zijn voor de mens, flora en fauna en goederen. Op dit moment beschikken
energiebedrijven over toepasbare en concurrerende schone energietechnologieen die in
combinatie met benutting van de mogelijkheden van energie-efficiency de bouw van
kolencentrales overbodig maakt.
Om 'gevaarlijke' klimaatverandering te voorkomen (een verplichting uit het door Nederland
geratificeerde Klimaatverdrag) dient de temperatuurstijging op aarde ten opzichte van het
begin van de industriele revolutie onder de twee graden Celsius te blijven. Oak de Europese
Unie erkent deze limiet. Om deze limiet niet te overschrijden acht de Europese Unie een
emissiereductie van 30% van broeikasgassen in 2020 ten opzichte ·van 1990 nodig op weg
naar 60-80% in 2050. De Nederlandse regering heeft zich aan deze reductie gecommitteerd.
Elke nieuwe kolengestookte centrale, zoals die waarvan de startnotitie nu voorligt, genereert
C02-emissies over een verwachte levensduur van in ieder geval 30 40 jaar. Aangenomen
dat deze centrale rend 2012 operationeel is, betekent dit dat deze centrale pas tussen 20402050 weer buiten bedrijf wordt gesteld, terwijl door deze centrale in het slechtste geval, d.w.z.
bij 0% biomassa, 7000 uur (bedrijfstijd per jaar) x 1100 MW (vermogen) x 750 gramC02/kWh
= 5,8 miljoen ton C02 per jaar wordt uitgestoten. Dit is een stijging van bijna 3% in de
Nederlandse broeikasgasemissies ten opzichte de uitstoot van 1990. Deze additionele
uitstoot is onaanvaardbaar in het licht van de noodzakelijke reductie van 30% in 2020 ten
opzichte van 1990 op weg naar 60-80% reductie in 2050.
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Ontbrekende motivatie extra vermogen
De startnotitie spieekt ovei het neeiZetten van nieuw veimogen, dat volgens Essent
noodzakelijk is vanwege veroudering van het productiepark en vanwege de groeiende vraag
naar elektriciteit. Deze analyse van de groeiende vraag is echter alleen gebaseerd op het
Capaciteitsplan van Tennet. In deze motivatie wordt.geen rekening gehouden met nieuw
nationaal en Europees beleid op het gebied van energie-efficiency en kiimaatverandering.
Verschillende scenario's wijzen bovendien op een afnemende of stabiliserende
elektriciteitsvraag 1. Bovendien is energiebesparing een van de leidende uitgangspunten van
de Wet milieubeheer, zoals blijkt uit artikel 1.1, tweede lid en onder b, met welke
uitgangspunten deze kolencentrale niet te verenigen is. De stalling dat de energiebehoefte in
de nabije toekomst zou toenemen moet dan ook nog ex131iciet worden onderbouwd in de
MER.
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noodzakelijkerwijs tot het opschroeven van de import of het langer in bedrijf houden van
bestaande, minder goed presterende eenheden. Dit meet onderbouwd worden.
Daarnaast dient Essent nog te onderbouwen dat zij van een eventuele groei in energievraag
kan profiteren. De gesteide toename meet in het licht van de aanwezige capaciteit, de
mogelijke vergroting van de productie door elektriciteitscentrales elders en de bouw van
andere, nieuwe elektriciteitscentrales moeten worden beoordeeld.

Nut en noodzaak
Essent dient nut en noodzaak van de centrale te onderzoeken op a/le betrokken
zwaarwegende belangen en niet slechts aan het belang van Essent om een sterke positie op
de (internationale) energiemarkt te verwerven. In het bijzonder moet warden getoetst aan het
nationale en internationale beleid terzake, dat gelding heeft en in ontwikkeling is.
Gezien het feit dat aan het stoken van steenkool grote milieugevaren verbonden zijn
(klimaatverandering en gezondheidseffecten), wegen volgens Greenpeace de voordelen van
de uitbreiding van energieopwekking met behulp van deze elektriciteitscentrale niet op tegen
de daarvan te verwachten nadelen, nog daargelaten het feit dat in het geheel niet vaststaat
dat de vraag naar energie zal toenemen. Bovendien zijn alternatieve wijzen van
energieproductie voor handen en is het gebruik daarvan vanuit economisch en technisch
oogpunt alsmede op grand van overwegingen van energie-efficiency voor een
energiedienstverlenend bedrijf als Essent mogelijk en zelfs geboden. Hieraan wordt in de
startnotie vooralsnog voorbijgegaan en dit meet verder worden beschouwd.

Externe kosten
De nut en noodzaak van de bouw van de elektriciteitscentrale meet in de MER breder warden
getoetst dan op basis van private economische overwegingen (brandstofkosten en
voorzieningszekerheid). De maatschappelijke kosten voor omwonenden, de provinciale
overheid en andere rechtspersonen in de provincie zijn namelijk relevante kosten van
zwaarwegend maatschappelijk belang. De zogenaamde 'externe kosten' van de centrale
moeten daarom in beeld worden gebracht voor een afdoende toetsing van het project. Onder
de externe kosten moeten de gevolgen voor de gezondheid-en de economische effecten van
luchtvervuilende emissies worden begrepen, alsmede de kosten van de klimaateffecten van
emissies van broeikasgassen. Daarnaast moeten ook de externe kosten van mogelijke
ongevallen worden bekeken. Omdat het hier om risico's op onvoorziene calamiteiten gaat,
betreffen het risicokosten.

Alternatieven
1

Zie o.a. 2006, DLR, scenariostudie energievoorziening van Nederland in opdracht van Greenpeace
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De startnotitie doet een aantal aannames voor het nulalternatief -aanhoudende groei van de
vraag naar stroom en een verouderend productiepark - die volgens Greenpeace onjuist zijn.
Het niet bouwen van een centrale in Geertruidenberg leidt niet noodzakelijkerwijs tot het
opschroeven van de import of het langer.in bedrijf houden van bestaande, minder goed
presterende eenheden. Dat levert dus als nulalternatief geen eerlijke vergelijking op.
Een vanuit het perspectief van broeikasgasemissies ongunstig initiatief als het voorliggende,
dat goedkoper kan draaien dan bestaande efficientere gascentrales, kan bij een scenario van
verminderde vraag naar energie de duurdere gascentrales uit de markt drukken. Een dergelijk
scenario dient in het nulalternatief meegerekend te worden.
Het alternatief van een centrale die voor 100% met biomassa wordt gestookt moet door
Essent, naast een bijstook-alternatief worden meegenomen. Het eerste onderzochte
uitvoeringalternatief van een circulerend wervelbed suggereert dat niet meer dan 50% (op
massabasis - dit betekent 30% biomassa meestook op basis van energetische waarde) wordt
meegestookt. Die techniek kan echter ook een hoger percentage biomassameestook aan,
wat veel gunstiger zou zijn vanuit oogpunt van het milieu. Deze uitvoeringsvariant dient dan
oak meegenomen te worden. De locatie biedt voldoende mogelijkheden voor de aanvoer van
biomassa. KEMA heeft daarnaast in opdracht van Greenpeace Nederland de mogelijkheden
van een 1,000 MWe biomassacentrale onderzocht. Dit rapport toont aan dat de bouw van een
met biomassa gestookte centrals een goed alternatief kan zijn voor het bouwen van
vervuilende kolencentrales. Dat sprake is van een serieus alternatief blijkt bijvoorbeeld ook uit
verschillende economische studies op basis van modelanalyses en uit case-studies waaruit
blijkt dat de inzet van biomassa tot meer werkgelegenheid leidt dan de inzet van steenkool. 2
Er bestaat met het huidige voorstel een risico dat de voorgenomen centrale tijdens de
exploitatie langdurig functioneert als een conventionele kolengestookte centrale, bijvoorbeeld
omdat de eventuele overheidssubsidie voor biomassa achterwege blijft of wordt ingetrokken.
Dit risico geeft de initiatiefnemer ook zelf duidelijk aan . Dit moet en kan volgens Greenpeace
worden uitgesloten. De beoogde kolencentrale dient dan ook voor een zo hoog mogelijk
percentage op hernieuwbare grondstoffen (biomassa) te kunnen draaien. In de startnotitie
wordt zorgvuldig vermeden om een bindend percentage te noemel'). Er dient in de MERuitvoeringsalternatieven te worden gekozen voor de techniek, die de benutting van biomassa
maximaliseert om C02_emissies zo ver mogelijk terug te brengen.
Afgezien hiervan is Greenpeace van oordeel dat ook een alternatief met het 100% stoken van
aardgas (STEG) moet worden uitgewerkt omdat een dergelijke gascentrale ook significant
minder emissies heeft zowel op het gebied van broeikasgassen als verzurende en
luchtverontreinigende stoffen.

Levenscyclusana/yse van de brandstof
In de startnotitie wordt niets nader vermeld over de brandstofkeuze, omdat er rondom de
subsidiering van biomassa nog zoveel onzekerheden zijn. Dit vinden wij ongeloofwaardig.
Een dergelijk initiatief wordt niet ondernomen zonder gedegen voorkennis en er dient dan ook
in de richtlijnen opgenomen· te worden dat voor de meest waarschijnlijke biomassasoorten
een levenscyclusanalyse wordt opgenomen.
Volledigheidshalve dient er dan ook een 'levenscyclusanalyse' van de steenkool opgenomen
te worden, mede omvattend de energieconsumptie en de milieueffecten over de hele keten
van winning, vervoer tot voorbewerking.

C02-afvangst
2

zie bijvoorbeeld Steininger en Voraberger, 2003 en Groscurth e.a., 2000. Zie ook het rapport Werk, kennis en
innovatie: effecten van een duurzaam energiescenario, SEOR/Erasmus Universiteit, 2006
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In de uitvoeringsalternatieven wordt C02-afvangst opgevoerd als een van de te onderzoeken

opties. Ais "end of pipe"-oplossing verdient deze optie echter niet onze voorkeur, zeker niet in
het licht van de diverse milieurechtelijke verplichtingen uit de Wet Milieubeheer en de IPPCQ
richtlijn. In de richtlijnen voor het opstellen van het MER dient volgens Greenpeace duidelijk
gesteld te warden, dat de prioriteit moet liggen bij tiet voork6men van C02-uitstoot. Bovendien
dient aandacht geschonken te warden aan het realiteitsgehalte van C02-afvang en -opslag
vanuit het oogpunt van:
technische haalbaarheid: een Speciai Report van de IPCC over deze technologie stelt
evenals ECN dat de techniek pas op langere termijn beschikbaar is;
financiele haalbaarheid: het principe is dat de vervuiler betaalt en niet de overheid. De
COrafvang mag niet gerealiseerd warden door subsidie, ten koste van gelden voor
duurzame energie;
het percentage waarmee het overall rendement van de centrale daalt bij toepassing van
C02-afvang en opslag;
en tenslotte moet een keten.analyse uitwijzen hoeveel C02-reductie over de gehele keten
mogelijk is met C02-afvang bij deze centrale.

Koeiwater
De voorkeur gaat·naar Geertruidenberg uit, vanwege ender andere de
koelwatermogelijkheden. Het lozen van warmte op het water is niet alleen vanuit het oogpunt
van thermische verontreiniging onwenselijk, het is ook nog een grote verspilling van energie.
De mogelijkheden om de vrijkomende warmte te benutten moet warden onderzocht.
Benutting van de warmte dient ook verplicht te warden gesteld. Dit is vanuit optimale
efficiency van het gebruik van energie, het terugdringen van C02 uitstoot en het voorkomen
van thermische vervuiling wenselijk en dient in de richtlijnen van de MER vastgelegd te
warden.
Greenpeace is uiteraard graag beretd deze opmerkingen op de inhoud van de startnotitie
verder toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,

Ors. Joris den Blanken
Campaigner klimaat en energie
Greenpeace Nederland
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Onderwerp

Startnotitie MER kolencentrale Essent

Behandeld door

Uw kenmerk

Datum
2/4/yyyy

Geacht College,
Essent Energie Productie B.V. heeft het voomemen een nieuwe kolen/biomassagestookte
electriciteitscentrale op het industrieterrein Sloe in de gemeente Borsele te bouwen en te
exploiteren.
Voor dit voomemen ligt de Startnotitie MER ter inzage. Bij het opstellen van de
richtlijnen voor de MER vargen wij u rekening te houden met de volgende opmerkingen
van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF).

Energiebesparing als altematief.
Milieuorganisaties en de samenleving staan pal voor een duurzame energiehuishouding.
Energiebesparing vormt daarvoor een fundamentele basis. In energiebesparing kan en
moet nog veel worden gemvesteerd, waarbij feitelijk de investe.ringen in maatregelen om
elektriciteit te besparen als altematief dienen te worden aangemerkt als wezenlijk
altematief voor het investeren in nieuwe energiecentrales. In de huidige energiemarkt
speelt besparing een te beperkte rol. Essent Energie Productie B.V. dient dan ook aan te
geven welke energiebesparingsmogelijkheden aanwezig zijn bij haar klanten als
altematief voor nieuw vermogen. De ZMF dringt er bij u op aan de altematieve
mogelijkheden voor energiebesparing in de richtlijnen op te nemen.

Biomassabijstook
De startnotitie is vaag over de bijstook van biomassa. Essent stelt dat het percentage
biomassa <lat in een ultrasuperkritische poederkoolgestookte eenheid kan worden
meegestookt beperkt is (maximaal 30%). Het betekent dat Zeeland met de kolencentrale
een nieuwe grote emittent van C0 2 binnen haar provinciegrenzen haalt. Nu al zijn de
grote bedrijven en de bestaande kolencentrale de grootste emittenten van C02. Hun
aandeel in de totale emissie van C02 in Zeeland is maar lieftst 84%. De ZMF dringt aan

Postbus 334, 4460 AS Goes
Ravelijn de Groene Jager 5, Goes
Tel. 0113) 230075 Fax (0113) 259055
E-mail: info@zmf.nl www.zmf.nl

·.
om een beleid te genereren dat dit percentage de komende jaren rriet duurzame keuzen
terugdringt.
Hoe minder fossiele brandstoffen worden verstookt hoe beter voor klimaat gezondheid.
Daarom zien wij graag een maximale inzet van biomassa. Dat zou kunnen betekenen dat
een trad.itionele poederkolencentrale geen wenselijke investering is in het Zeeuwse
havengebied, maar dat voor een milieuvriendelijker altematiefwordt gekozen.
De ZMF vindt dat duidelijkheid d.ient te worden verscha:ft over de duurzaamheid van de
potentiele biomassastromen die in de centrale meegestookt kunnen "YOrden. De ZMF
vindt het van belang dat de inzet van biomassa in de gehele keten - van winning tot
toepassing - duurzam is. Dat wil zeggen dat in de hele keten de C02 balans minstens 80%
positief dient te zijn en <lat de effecten op biod.iversiteit en milieu beperkt en beheersbaar
moeten zijn.

Voonvaarden
Het initiatiefvan Essent Energie Productie is binnen een beperkte periode het vierde plan
voor een elektriciteitscentrale in het Sloegebied. De ZMF is van mening dat aan deze
stapeling van initiatieven en effecten aandacht in de MER dient te worden besteed in
samenhang met de onderbouwing van de noodzaak van het Essent-initiatief en de
milieugevolgen.
De ZMF is van mening dat mocht de kolencentrale van Essent doorgang vinden een forse
innovatieve stap voorwaarts moet worden gemaakt, zowel met betrekking tot de
beperking van de C02 emissies als met betrekking tot de emissies van de
milieuvervuilende stoffen via lucht- en reststoffen (NOx, fijn stof I PM I 0 en PM 2,5,
S02 en zware metalen. Met name de beperking van de luchtverontreiniging is van groot
belang in en in de directe omgeving van het Sloegebied, omdat de normen mogelijk
opgevuld of overschreden dreigen te worden.
De aandacht voor hiervoor dient in de MER tot uitdrukking te komen in de manier
waarop de verschillende altematieven worden onderzocht. Bij de te onderzoeken
technologiealternatieven worden circulerend wervelbed en vergassing genoemd. We
verzoeken u ook een gastgestookte centrale als alternatief te bestuderen.
Wij bevelen u aan om per techniek op een rij te zetten van welke C02 emissies sprake is.
Zo'n overzicht en vergelijking zien wij ook graag in de richtlijnen opgenomen voor de
overige emissies van verontreinigende stoffen, zodat het rendement van emissiereducties
van de diverse technieken scherp in beeld komt.
Als het meest milieuvriendelijke altematief is een samenvoeging van die elementen uit
de uitvoeringsaltematieven voorzien die de beste mogelijkheden voor de bescherming van
het milieu bieden. De ZMF verzoekt u een andere variant dan de optimalisatie van het
voornemen als meest milieuvriendelijk alternatief in beschouwing te nemen. Wij pleiten
hier voor studie naar een biomassacentrale.
C02 opslag wordt onderzocht. Wij verzoeken u naast de varianten die in de startnotitie
zijn genoemd, binnen de "post-combustion methode, zowel de amines- als de
membraantechnologie nader uit werken.

Lokale hinder
Indien sprake is van verslechtering van de milieukwaliteit in en rondom het
industriegebied, zal, conform Omgevingsplan, aangegeven moeten worden binnen welke
periode die tijdelijke verslechtering wordt opgeheven of op welke wijze die
verslecptering van de milieukwaliteit wordt gecompenseerd.
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De opslag van de kolen voor de centrale zal door de bank genomen plaats vinden op het
nieuwe kolenpark naast het bestaande kolenpark van EPZ. In de startnotitie wordt niets
venneld over de stofemissies van de kolenop- en overslag en mogelijk van de biomassa.
Die dienen in het MER in beeld te worden gebracht.
Verder verzoeken wij u de effecten van het opgewarmde water op het ecosysteem van ae
Westerschelde te onderzoeken (Vogel- en Habitatrichtlijngeb~ed) als ook de cumulatie
van wannwaterlozingen door de twee kolencentrales en de kerncentrale.

Synergie
Essent stelt dat zij waar mogelijk zal streven naar een synergie met de overige activiteiten
en bedrijven in het Sloegebied. Die inspanningen zullen mede afhangen van technische en
economische factoren, zo stelt Essent op pagina 5. Wij bepleiten ook de praktische
mogelijkheden en onmogelijkheden voor synergie in beeld te brengen. Zo is het
kwestieus of een centrale met een overaanbod van warmte wel op een goede plek zit in
·
het Sloegebied, omdat hier momenteel al een gigantisch overaanbod van warmte
aanwezig is. Dit aspect dient in het MER nadrukkelijk tinzichtelijk te worden gemaakt.
Het kan mogelijk tot de conclusie lieden dat het beter is de kolencentrale te relocaliseren
naar een plek waar die wanntevraag wel aanwezig is.

Transport en luchtkwaliteit
Aanvoer van kolen, biomassa en hulpstoffen zullen voor een belangrijk deel per schip
plaatsvinden. Het aandeel van de scheepsdieselmotoren in de luchtverontreiniging, met
name bij PM 10 en PM 2,5, in het Sloegebied is beduidend. In het MER dient becijferd te
worden welk aandeel Essent Energie Productie B.V. heeft in het scheepsverkeer, welke
verontreiniging hiermee verbonden is en welke acties Essent kan en zal nemen om deze .
verontreiniging substantieel te verminderen. De ZMF vraagt dit aspect in de richtlijnen
mee te nemen.
Wij verzoeken u bovenstaande reactie te betrekken bij het opstellen van de richtlijnen
voor de Milieu-Effect Rapportage voor de bouw van de kolen/biomassagestookte
elektriciteitscentrale.

Hoogachtend,

M.F.A.M. van Mierlo
directeur
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Water kleurt het /even
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Onderwerp: advies voor richtlijnen voor het mer Kolen/biomassa gestookte eenheid op de Amercentrale
Geachte heer Maas,
Naar aanleiding van uw e-mail van 25 april 2007 waarin u ans verzoekt om vanuit het waterschap richting te
geven aan de op te stellen richtlijnen voor het mer, sturen wij u hierbij de punten die naar onze mening
tenminste aandacht verdienen, voor de (mogelijke) afvalwaterlozingen waarvoor ens waterschap bevoegd
gezag is .

.f·

Ons advies, dat overigens alleen is gericht op het aspect water, is nader uitgewerkt in bijgevoegde bijlage.

Hoogachtend,
Namens het da
Hoofd afder

PROV. NOORD-BRABANT
Zaaknr.:

0 4 MEI 2007
Briefnr.:

d.:

Bijlage: aanvulling op het advies voor richtlijnen

Waterschap Brabantse Delta
Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

Bijlage 1
Richtlijnen waterkwaliteits(beheers)aspecten milieueffectrapport Essent Energie Productie BV, Amerweg 1 te
Geertruidenberg, met betrekking tot de oprichting van een kolen/biomassa-gestookte eenheid op de
Amercentrale.
Als aanvulling op het advies voor de richtlijnen van de commissie MER van 24 april 2007.

1. Internationale en nationale richtlijnen, afspraken en besluiten ten aanzien van water.
•

)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Richtlijnen Europese unie (EU):
• richtlijn 76/464/EEG: de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in
het aquatisch milieu warden geloosd;
• richtlijn 91/271/EEG: de behandeling van stedelijk afvalwater;
• richtlijn 2000/60/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen
betreffende het waterbeleid
• richtlijn 2455/2001/EG tot vaststelling van de lijst van prioritaire stoffen op het gebied van
waterbeleid
• richtlijn 96/61/EG inzake geTntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging
• relev8nte BR.EFs met relevante op!egnotities's en samenvattingen
Regeling van 17 december 2002 houdende regels voor lozingen afkomstig van lozingen van
rookgassen
Verdrag van Oslo en Parijs (OSPAR);
Rijnoverleg (IRC) en Noordzeeministerconferentie (RAP/NAP);
Wet verontreiniging opperv!aktewateren (Vl/vo);
NMP-4
Vierde Nata Waterhuishouding;
Waterhuishoudingsplan provincie Noord-Brabant;
Emmissiebeheersplan Brabantse Delta, december 2005;
Tweede Nota vergunningenbeleid Wet verontreiniging oppervlaktewateren Hoogheemraadschap
West-Brabant, mei 2001
Beleidsregel Doelmatigheidseisen van het waterschap Brabantse Delta, 6 december 2005
crw- nota's:
• Handboek WVO-vergunningverlening, mei 1999
• Emissie-immissie, juni 2000
• Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water, mei
2002
• Standaardisatie WVO-vergunningen, mei 2003
• Lozingseisen WVO-vergunningen, november 2005

Wanneer van toepassing:
•
Risico's van onvoorziene lozingen van het CUWVO, 2001
•
Stand der veiligheidstechniek, RIZA rapport nr. 99.033

2. Wateraspecten MER.
2.1 afvalwaterstromen.
• Een overzicht met (afval)waterstromen welke binnen de inrichting vrijkomen. Onder
(afval)waterstromen dienen zowel deel - als totaalstromen te warden verstaan. De te onderscheiden
(afval)waterstromen zijn o.a.:
bedrijfsafvalwaterstromen, zoals procesafvalwater, spoel- en schrobwater, (mogelijk-)
verontreinigd regenwater etc.;
regenwater afkomstig van terrein- en dakoppervlak te onderscheiden naar verontreinigd,
mogelijk-verontreinigd en niet-verontreinigd regenwater;
grondwater, drainagewater;
huishoudelijk afvalwater;
koelwater, ketelspuiwater;
laboratoriumafvalwater;
overige (afval)waterstromen.
• De herkomst van de afvalwaterstromen dient, met behulp van processchema's, inzichtelijk te
worden gemaakt.
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•
•
•

(

Genomen preventieve en procesge'integreerde maatregelen ter vermindering of voorkoming van (de
vervuiling) van afvalwater.
Omschrijven op welke wijze recircuiatie en/of hergebruik van (afval)waterstromen plaatsvindt.
Een rioleringstekening waarop de valgende zaken inzichtelijk warden gemaakt:
herkamst, taevaer en afvoer {afval)waterstromen;
plaats waar (afval)waterstromen worden samengevoegd;
de plaats van afvalwaterbehandeling;
de plaats van meten en bemonsteren en/of controlevoorzieningen;

2.2 kwantiteit (afval)waterstromen.
• Overzicht met gemiddeide en maximale afvoerhoeveeiheden in m 3 /uur, m 3 /etmaal en m 3/jaar per
(afval)waterstroom.
• Een waterbaians van de (afval)waterstromen.

)

2.3 kwaliteit (afval)waterstromen.
•
Een overzicht met gemiddelde en maximale gehaltes en vrachten per etmaal en per jaar ten
aanzien van parameters/stoffen welke op grand van de gebruikte grand- en hulpstoffen, (tussen)
producten en/of gevormde bijproducten naar verwachting in de (afvai)waterstromen kunnen
voorkomen. Hierbij kan gedacht warden aan:
zuurstofbindende stoffen ( chemisch en biochemisch zuurstofverbruik);
stikstofverbindingen (Kjeldahl-stikstof, nitraat en nitriet);
zouten (carbonaten chloride, sulfaat en fosfaten);
scalevormers (calcium en magnesium);
onopgelaste bestanddelen;
microverontreinigingen (zware metalen, organochloorverbindingen, polycyclische
aromatische koolwaterstoffen, dioxinen, stoffen die voor het aquatisch milieu en nitrificerende
bacterien toxisch zijn en stoffen welke genoemd warden op de lijst van 132 prioritaire
stoffen).
•
Aangeven wat de gevolgen van de lazing zijn op de doelmatige werking van de
zuiveringstechnische werken, waarander de rwzi (dunwater, toxische staffen, afzetting en
corrosie).
•
Indien het afvalwater te karakteriseren is als dunwater {> 0,35 m 3/i.e en/of CZV/N-totaal < 8 en
/of CZV/P-totaal < 50) als lozingsvariant een lazing op oppervlaktewater uitwerken.
•
Teets aan emissiegrenswaarden uit de relevante BREF's, regelingen en richtlijnen.
2.4 zuiveringstechnische voorzieningen voor zover van toepassing.
Een beschrijving van de afvalwaterbehandelingsinstallaties waarbij aan de volgende aspecten aandacht
dient te warden besteed:
de technische uitvoering en de capaciteit van de diverse behandelingen c.q. behandelingsstappen;
de fysische en/of biologische processen die plaatsvinden;
de proceskenmerken, zeals batch of cantinupracessen en verblijftijden;
de kwaliteit van het influent;
de fiuctuaties in de kwantiteit en kwaliteit van het influent en daaraan gekoppeid de mogelijkheid tot
buffering;
de aard en hoeveelheid van de eventueel te gebruiken huipstoffen;
de wijze van procesbesturing en bewaking;
het rendement;
de kwantiteit en kwaliteit van het effluent;
welke criteria er zijn gehanteerd bij de opzet van de afvaiwaterbehandeling;
eventuele aternatieven.
Welke residuen komen vrij bij de afvalwaterbehandeiing en wat is de bestemming van de gevormde
residuen
Een toets aan de BREF's-technieken
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1.

INLEIDING
Essent Energie Productie B.V. (verder Essent) heeft het voornemen om een
nieuwe kolen/biomassa-gestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van circa 800-1100 MW e op het terrein van de Amercentrale
te Geertruidenberg te realiseren.
Voor dit voornemen wordt ten behoeve van de besluitvorming in het kader
van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) een milieueffectrapport opgesteld.
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant zijn in het kader van de
Wm-vergunning bevoegd gezag. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat
(Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland) is bevoegd gezag voor de Wwhvergunning (onttrekking oppervlaktewater) en de Wvo-vergunning (directe
lozing). Bij indirecte lozing is het dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta voor de Wvo-vergunning bevoegd gezag.
Bij brief van 7 februari 2007 is de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen
voor het milieueffectrapport (MER) 1 . De m.e.r.-procedure ging van start met
de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant d.d. 16 februari
20072.
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 informatie het MER moet bieden om het milieubelang volwaardig in de besluitvorming 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 startnotitie moet warden gelezen.
Via de provincie Noord-Brabant (coordinerend bevoegd gezag) heeft de Commissie kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen 4 • Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven.

Zie
Zie
Zie
Zie

bijlage 1.
bijlage 2.
voor de samenstelling bijlage 3.
bijlage 4.

1

2.

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het
milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming als de volgende informatie ontbreekt:

Voorgenomen activiteit en alternatieven
Geef een uitgewerkte beschrijving va.11 het voornemen, inclusief de bijbehorende massa- en energiebalansen en rendementsberekeningen. Geef verder
een toelichting op de keuzemogelijkheden ten aanzien van de toe te passen
brandstof- en procestechnologie, door vergelijking van de voorgenomen activiteit met:
• het referentiealternatief van een 100% aardgasgestookte installatie
(STEG);
• de uitvoeringsalternatieven circulerend wervelbed (inclusief de mogelijkheid va.n 100~/c biomassa) en (integrated) ""v,.ergassi11g;
• de uitvoeringsvarianten die in de startnotitie staan (afvang van C025,
warmte-integratie, koelvarianten en voorzieningen voor verdergaande
rookgasreiniging en beperking van geluidsemissie) en ook een afweging
van varianten voor vliegasfilters (toepassing doekfilters) en reiniging koelwatervoorziening (thermoshock, pulschlorering en/of coating).
Milieuaspecten
• Inzicht in de milieugevolgen van de verschillende alternatieven en varianten, uitgaande van de verschillende brandstofscenario's, en met speciale
aandacht voor de belangrijkste milieuaspecten luchtkwaliteit, water en geluid, in relatie met natuur (vanwege Natura 2000).
Samenvatting
• Een toegankelijke, zelfstandig leesbare samenvatting, die een goede afspiegeling biedt van de inhoud van het MER en die de belangrijkste beslispunten voor de besluitvorming duidelijk omschrijft.

3.

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

3.l

Achtergrond, probleemstelling en doel
Volgens Essent is het voornemen primair geen vervangingsinvestering, maar
een capaciteitsuitbreiding om te kunnen voorzien in de groeiende vraag naar
elektriciteit.6 Onderbouw in het MER de prognose betreffende de elektriciteitsbehoefte.
Er zijn veel initiatieven in Nederland op het gebied van uitbreiding van elektriciteitsproductie zowel in de elektriciteitproductiesector zelf als in overige

5

Inclusief de wijze waarop zich dit verhoudt tot het Nederlands beleid van beperking van emissie van
broeikasgassen en de ontwikkelingen van nuttige toepassing, transport en opslag van C02.
Zie pagina 6 van de Startnotitie.
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sectoren7. Daarnaast zijn er veel initiatieven en beleidsvoomemens op het
gebied van energiebesparing. Onderbouw hoe het voornemen zich verhoudt
tot deze initiatieven. Geef hierbij aan welke initiatieven in Nederland voor uitbreiding van de productie dan wel import van elektriciteit naar verwachting
zullen en/of kunnen warden gerealiseerd en welke installaties in de komende
tien jaar uit bedrijf zullen gaan. Geef tevens aan hoe dit initiatief past binnen
de huidige en verwachte marktpositie van Essent. Bij de onderbouwing dient
oak aandacht besteed te warden aan doelstellingen en verwachtingen ten
aanzien van de leveringszekerheid en reservecapaciteit.

3.2

Beleidskader en te nemen besluiten
De startnotitie geeft in hoofdstuk 4 een summier overzicht van de wetgeving
en de te nemen besluiten voor het voomemen. Beschrijf in het MER het relevante juridische en beleidsmatige kader en geef tenminste een overzicht van
de randvoorwaarden en uitgangspunten (ruimtelijke beperkingen, grenswaarden en beperking emissies e.d.) die gelden bij dit voornemen. Besteed tevens
aandacht aan het landelijke en Europese beleid op het gebied van de beperking van verbruik van fossiele energie en de emissie van broeikasgassen.
De te nemen besluiten zijn in de startnotitie volgens de Commissie goed weergegeven. s

3.3

Locatiekeuze
Naast deze locatie Amercentrale te Geertruidenberg is oak een locatie op het
industriegebied Het Sloe te Borssele in beeld. Voor elk van de twee potentiele
locaties is een aparte startnotitie opgesteld. Tijdens het locatiebezoek gaf Essent aan dat media 2007 aan de hand van economische criteria en risicoprofielen een keuze gemaakt zal warden tussen de twee locaties. Aangegeven
werd dater uiteindelijk alleen voor de gekozen locatie een MER gemaakt zal
warden.
Onderbouw in het MER de uiteindelijke locatiekeuze met milieu- en andere
argumenten. Ga daarbij zaveel mogelijk uit van beschikbare gegevens, maar
indien naodzakelijk oak van arienterende onderzaeken. Geef aan welke argumenten een doorslaggevende rol hebben gespeeld.
Geef bij de locatieafweging oak aan in hoeverre er op de locatie Geertruidenberg met bestaande installaties en op de locatie Borssele met het naastgelegen bedrijf (dachterondememing voor 50% van Essent) gebruik gemaakt kan
warden van gecombineerde diensten/bedrijfsvaering en wat de gevolgen hiervan zijn. Te denken valt aan bijvoorbeeld aansluitingsmagelijkheden op het
elektriciteitsnet, koelwateraspecten, (afval)waterbehandeling, infrastructuur,
mogelijkheden voor (additianele) warmtelevering, aanvaer en opslag van
steenkaol en biamassa, en opslag en afvoer van reststaffen.
De presentatie van de locatiekeuze zal in het MER zichtbaar gemaakt kunnen
warden in de vorm van een matrix met de bijbehorende toelichting.

7

Bijvoorbeeld kleinschalige en micro-WKK's en andere vormen van duurzame elektriciteitsopwekking.
Zie paragraaf 4.2 van de startnotitie.
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4.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

4.1

Voorgenomen activiteit

4.1.1

De kolen/biomassa-gestookte eenheid
In het MER moeten de volgende punten nader warden toegelicht:
• De startnotitie bevat een summiere beschrijving van het voornemen. Het
MER dient een meer gedetailleerde beschrijving te bevatten van de installatie en de keuzemogelijkheden ten aanzien van de brandstof- en procestechnologie. 9
• Onderbouw hoe bij het voornemen rekening is gehouden met de inhoud
van relevante technische referenties uit de referentiedocumenten
(BREF's). Geef van de best beschikbare technieken (BBT's) aan hoe hiermee rekening is gehouden bij de uiteindelijke keuze. Betrek hierbij naast
de in de startnotitie genoemde BREF's ook het BREF Op- en overslag
(BREF-ESB).10
• Ga specifick in op voorzieningen om na<ldige miiieugevoigen te beperken,
zowel onder normale bedrijfsomstandigheden als onder de slechtst denkbare bedrijfsomstandigheden c.q. calamiteiten.
• De startnotitie vermeldt dat de kolen/biomassa-gestookte eenheid een
bruto elektrisch vermogen van circa 800 tot 1100 MWe zal hebben. Onderbouw wat het bruto elektrisch vermogen wordt en onder welke technische voorwaarden, condities en voor welke brandstofscenario's dit geldt.
• Geef een onderbouwing van het te verwachten energierendement van het
voornemen. Beschrijf hierbij de mogelijkheden van benutting van restwarmte en de invloed hiervan op het te verwachten energierendement.
• Beschrijf de voorgenomen bedrijfsvoering van de installatie, met name de
mate waarin de installatie in deellast zal gaan draaien en de gevolgen die
dat heeft voor het rendement en de milieuprestaties van de installatie (vergeleken met vollast).
• Beschrijf ook wat de invloed is van de wijze van koeling (doorstroomkoeling respectievelijk koeltorenbedrijf) op het te verwachten rendement.
• Geef aan of en zo ja hoe de voorgenomen installatie "C02-capture ready"
is.

4.1.2

Brandstofstromen
Ten aanzien van de in te zetten hrandstofstromen moeten in het MER de volgende punten nader warden toegelicht:
• Onderbouw de keuze voor een moderne kolen/biomassa-gestookte eenheid inclusief de milieuconsequenties hiervan. Beschrijf hierbij, in verband met de verwachte levensduur van de voorgenomen installatie, een
iange termijn visie op onder andere de ontwikkeling van overheidsstimulering en prijzen van brandstoffen en C02-emissierechten. Hanteer hierbij
ten minste de meest gunstige, verwachte en 'worst-case' scenario's.
• Geef aan welke biomassastromen verstookt zullen warden (aard, samenstelling, energie-inhoud) en in welke hoeveelheden. Presenteer de specifi-

10

Onderbouw bijvoorbeeld in het MER de te verwachten rendementsverbetering door de hogere temperatuur van
600°C bij een druk van 250 bar bij de water- en stoomcyclus en geef aan of er nog een hogere temperatuur
en/ of druk mogelijk is.
Zie paragraaf 6.4 van de startnotitie.
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•

•

4.1.3

caties van de toe te passen steenkool, waarbij oak moet warden aangegeven hoe er zal warden omgegaan met de varierende steenkoolkwaliteit in
verband met de daaraan gerelateerde emissies 11 .
Geef inzicht in de acceptatiecriteria en acceptatieprocedure voor de brandstofstromen. Beschrijf hierbij of de biomassa is voorbewerkt teneinde aan
de acceptatiecriteria te voldoen. Geef tevens aan welke randvoorwaarden
gesteld zullen warden aan de herkomst en kwaliteit (duurzaamheid) van
de biomassastromen en hoe de aanvoer, op- en overslag van brandstofstromen geregeld warden.
Geef aan hoe de beschikbaarheid van voldoende biomassa (nationaal/ internationaal) wordt gegarandeerd. Geef hierbij aan welke omvang
het gebied heeft, waaruit de benodigde hoeveelheid biomassa kan warden
betrokken (een zogenaamde 'voetafdruk' van het voornemen).

Massa- en energiebalansen
Werk in het MER massa- en energiebalansen uit, inclusief het gebruik van
toeslag- en hulpstoffen en het ontstaan van reststoffen.
Werk in het MER hiertoe in ieder geval de volgende drie scenario's uit:
• de meest waarschijnlijke combinatie van brandstoffen;
• het vanuit het milieuoogpunt meest ongunstige scenario;
• het meest milieuvriendelijke brandstofpakket.
Geef hierbij aan welke milieu- en overige overwegingen een rol kunnen spelen
bij de uiteindelijke keuze voor de brandstofinzet.
Beschrijf voor de brandstofscenario's het maximum vermogen van de installatie, het bruto en netto energetisch rendement.

4.2

Al ternatieven en ui tvoeringsvarian ten

4.2.1

Nul- en referentiealternatief
Het nulalternatief is het niet effectueren van het voornemen, inclusief de autonome ontwikkelingen voor bijvoorbeeld elektriciteitsproductie en elektriciteitsbehoefte. Dit nulalternatief hoeft in het MER alleen beschreven te warden
als referentie voor de beschrijving van de effecten van het voornemen en de
verschillende alternatieven.
Daarnaast dient in het MER een 100% aardgasgestookte installatie (STEG) als
referentiealternatief opgenomen te warden, waarmee de voorgenomen activiteit moet warden vergeleken. Deze vergelijking dient gemaakt te warden met
het oog om milieu-informatie te verkrijgen ten aanzien van de gemaakte
brandstofkeuze, het te verwachten rendement en relevante milieueffecten (zoals op het gebied van C02, lucht en geluid).

11

De verwachting is dat de kwaliteit van steenkool niet stabiel blijft en wellicht slechter wordt.

5

4.2.2

Uitvoeringsalternatieven (technologiekeuze)
In het MER dienen de in de startnotitie gepresenteerde uitvoeringsaltematieven circulerend wervelbed en (integrated) vergassing gelijkwaardig uitgewerkt
te worden, zodat een goede vergelijking mogelijk is met het voornemen. i2 Bij
het uitvoeringsvariant circulerend wervelbed d.ient ten minste ook de mogelijkheid van het stoken met 100% biomassa meegenomen te worden. De
Commissie beschouwt de afvang van C02 als een uitvoeringsvariant.

4.2.3

Uitvoeringsvarianten
Naast de in de startnotitie gepresenteerde uitvoeringsvarianten dienen in het
MER de volgende varianten te worden onderzocht en onderling te warden vergeleken:
• de toepassing van doekfilters voor de verwijdering van vliegas uit de rookgassen;
• de methode van thermoshock en/ of het toepassen van coating van de
koelwaterleidingen als volwaardige uitvoeringsvarianten voor het pulsgewij s trn~voegen van. chloorbleeldcog ten bchocve van koelwakrvoorziening.
Ten aanzien van afvang van C02 dient in het MER een overzicht gegeven te
worden van de uitvoeringsvormen en belangrijkste eigenschappen van de diverse te onderscheiden processen (pre-combustion, oxy-fuel en postcombustion). Daarnaast dient de voor het voornemen meest in aanmerking
komende uitvoeringsvorm zodanig uitgewerkt te warden, dat een goed inzicht
mogelijk is in de optredende milieueffecten, inclusief de invloed op het energetische rendement van het voomemen.

4.2.4

Meest milieuvriendelijk alternatief
De startnotitie geeft een goede aanzet voor het meest milieuvriendelijk alternatief (mma). Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat het
mma verder kan gaan dan BBT, omdat de (economische) haalbaarheid voor
het mma niet bepalend is. De nadruk moet liggen op de meest milieuvriendelijke wijze van realisatie.
Bij de ontwikkeling van het mma dient vervolgens aandacht te worden besteed aan maximalisatie dan wel optimalisatie en in onderlinge samenhang
van de volgende aspecten:
• het energetisch rendement inclusief de invloed van toepassing van restwarmte;
• brandstofpakket met maximale inzet van biomassa (kort cyclisch C02);
• emissiereducties van C02, NOx, 802 en PM10;
• (toekomstige) afvang en toepassing, transport en opslag van C02;
• voorzieningen ter beperking van de geluidsemissies;
• landschappelijke inpassing en minimalisatie van visuele hinder;
• minimale belasting van het oppervlaktewater en optimalisatie van het
koelwatersysteem om ecologische effecten te beperken.

12

Zie subparagrafen 6.2.1 en 6.2.2 van de Startnotitie.

6

5.

MILIEUASPECTEN

5.1

Algemeen
De huidige milieutoestand en de milieugevolgen van het voornemen en de
verschillende alternatieven moeten in het MER helder warden beschreven. De
relevante milieuthema's warden in de startnotitie benoemd. In aanvulling op
de startnotitie wordt aandacht gevraagd voor de volgende aspecten:

5.2

Lucht
Beschrijf in het MER de gevolgen van het initiatief voor de luchtkwaliteit in de
huidige en toekomstige situatie bij autonoom beleid en bij realisatie van het
initiatief, onafhankelijk of sprake zal zijn van normoverschrijding of niet.
Presenteer in het MER de massastromen met concentraties aan milieubelastende componenten, die uit de inrichting vrijkomen zoals fi.jn stof (PM10 en
PM2,s 13 ), 802, NOx, zware metalen (Hg, Cd, Pb), F, PAK's en dioxines. Beschrijf de concentraties en massastromen, zowel bij normale bedrijfsomstandigheden als bij afwijkingen hiervan (opstart, storing, uit bedrijf name). Beschrijf tevens voor de brandstofscenario's uit subparagraaf 4.1.3 van dit advies de emissies naar de lucht.
In een MER moet inzicht warden gegeven in de concentratieniveaus en eventuele overschrijdingen van grenswaarden voor fi.jn stof (PM10) en N02 (en plandrempels14 voor N02) door middel van contourenkaarten op basis van modelberekeningen, zowel bij autonome ontwikkeling als bij uitvoering van de voorgenomen activiteit.
Voer hiertoe een modelberekening uit voor de toetsing aan de eisen van het
Besluit Luchtkwaliteit (Blk) 2005 of van de ten tijde van het verschijnen van
het MER relevante wet- en regelgeving. Hanteer hierbij het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit (Mrv).15 Onzekerheidsmarges in de
eindresultaten, alsook in de berekende achtergrondconcentraties en de effecten van mitigerende maatregelen, zoals het voorkomen van stofemissie bij de
opslag, transport en behandeling van kolen en biomassa, moeten gepresenteerd warden.
Opgemerkt kan warden dat in de regel de grenswaarden voor de overige stoffen uit het Blk 2005 (zoals 802, CO, Pb en benzeen) niet zullen warden overschreden. Gezien recente jurisprudentie beveelt de Commissie echter toch
aan de concentraties van deze stoffen en de toetsing daarvan aan de grenswaarden op te nemen in het MER. Deze beoordeling kan oak eventueel kwalitatief warden uitgevoerd.

13

14
15

De verwachting is dat binnen afzienbare termijn de Europese Unie grens- dan wel streefwaarden zal vaststellen
voor PM2.s. De gevolgen van het initiatief voor de PM2,s-concentraties zullen dan ook tenminste kwalitatief
moeten worden beschreven aan de hand van bijvoorbeeld de aard van de processen en technieken. Geef
daarom, indien maatregelen genomen worden om de PMw-concentraties te reduceren, tevens aan hoe deze
maatregelen uitwerken voor de PM2,s-concentraties.
Overschrijding van plandrempels is toegestaan, maar verplichten wel tot het opstellen van een verbeterplan.
In het voorschrift staan o.a. regels over hoe luchtkwaliteitonderzoeken moeten worden uitgevoerd. Het
voorschrift is op 3 november 2006 in de Staatscourant gepubliceerd en op 27 november 2006 in werking
getreden. Het Mrv is gebaseerd op artikel 6 van het Besluit luchtkwaliteit 2005.
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5.3

Energieaspecten en invloed op het broeikaseffect
Onderzoek de mogelijkheden voor optimale benutting van warmte in de vorm
van stoom, beet water of beide, bijvoorbeeld voor glastuinbouw en/ of uitbreiding van bestaande stadsverwarming.
Geef in het MER een energetische beschouwing van h et voom em en en de verschillende altematieven en presenteer een C02-balans (fossiel, kort cyclisch).
De boeveelbeid in te zetten biomassa is flexibel. Geef in het MER aan wat het
netto positief effect op de C02-emissie is bij verbranding van diverse biomassapercentages van de totale brandstofinzet (0%, 10%, 30% en eventueel hoger). Betrek hierbij ook de extra C02-uitstoot als gevolg van de winning; bewerking en het transport van de biomassa. Beschrijf de effectiviteit van maatregelen om de C02-emissie te reduceren of te hergebruiken in bijvoorbeeld de
glastuinbouw.
Geef hierbij aan welke actieve rol Essent vervult bij de problematiek random
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realisatie op (korte) termijn.

5.4

Geluid
De Commissie beveelt aan om alle uitvoeringsalternatieven en -varianten te
toetsen aan de huidige vergunde geluidsruimte conform de geluidszone industrieterrein. Maak (daarbij) een bijdrageanalyse van geluidsbronnen voor enkele meest representatieve waarneempunten. Geef een betrouwbaarheidsanalyse van de gevonden onderzoeksresultaten (modelgevoeligheidsanalyse).
Naast de vaststelling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en
maximaal geluidsniveau dient in bet MER aandacht geschonken te worden
aan mogelijk optredend tonaal en impulsachtig geluid in de geluidsgevoelige
omgeving.
De geluidsbelasting wordt bepaald voor de dag-, avond- en nachtperiode op de
relevante woningen (inclusief eventuele bedrijfswoningen) en de omringende
Natura 2000-gebieden.
Daarnaast adviseert de Commissie de geluidsbelastingscontouren vast te stellen in termen van een etmaal geluidsbelasting in stappen van 5 dB met als
ondergrens de 40 dB(A) etmaalwaarde, ten minste voor de huidige situatie,
het MMA en de voorkeursvariant. Ten aanzien van de omringende Natura
2000-gebieden adviseert de Commissie tevens de 43 dB(A) geluidsbelastingscontour weer te geven. 16
Verder dient in kwantitatieve zin aandacht geschonken te worden aan mogelijke invloed van het (toenemende) transportverkeer voor zover dit plaats vindt
buiten de inrichting, door of langs geluidsgevoelige bestemmingen (routes) en
voor zover deze duidelijk kan worden toegewezen aan de inrichting.

16

De 43 dB(A)-grens is afkomstig van Tulp e.a. (2002), die dit heeft vastgesteld voor kritische weidevogels. Het is
daarmee een van de weinige bronnen op dit gebied. In recente MER-rapportages (SMB Zuiderzeelijn) wordt ook
wel de 40 dB(A)-grens aangehouden. Deze grens is mogelijk voor bosgebieden relevant.

8

Geef voor elk alternatief en variant aan welke maatregelen getroffen warden
om de geluidsbelasting te reduceren.

5.5

Natuur en landschap
Het MER moet voldoende inzicht bieden in de flora, fauna en ecologische
waarden in het beinvloedingsgebied van de centrale. Geef daarbij aan of er in
het bei:nvloedingsgebied gebieden liggen of soorten leven, die een speciale beschermde status in het beleid hebben of krijgen. Geef aan of er mogelijk significante gevolgen te verwachten zijn (oak eventueel op grand van externe werking) op beschermde gebieden. Hierbij kunnen zowel directe als indirecte effecten spelen via een effectketen, die voortvloeit uit de voedselketen van het
ecosysteem.
De Commissie adviseert om allereerst de orientatiefase van de Habitattoets17
te doorlopen voor de nabij het plangebied gelegen Natura 2000-gebieden (met
name de Biesbosch en wellicht oak de Langstraat). De volgende vragen zullen
daarin ten minste moeten warden beantwoord:
• Wat zijn de natuurwaarden op grand waarvan de Natura 2000aanwijzingen tot stand zijn gekomen? Vaststelling van de waarden van
de gebieden dienen plaats te vinden aan de hand van actuele ecologische gegevens uit de gebieden.
• Wanneer is er sprake van een significante aantasting van de aanwezige Natura 2000-gebieden (voor de vaststelling van mogelijke significante gevolgen zijn een kwantitatieve inschatting van aanwijssoorten
en een kwantitatieve schatting van de totale verstoring op soorten /
habitats nodig)?
• Wat zijn de negatieve gevolgen op deze natuurwaarden als gevolg van
de nieuwe activiteit en hoe significant zijn deze gevolgen? Hierbij dient
getoetst te word en aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de aan gewezen soorten en habitats. Betrek in de berekening van de gevolgen
voor de natuur oak cumulatie met andere ontwikkelingen. 18 Geef oak
aandacht aan het aquatisch systeem waar effecten van het voornemen
kunnen optreden.

17

18

De Habitattoets kan maximaal uit drie fasen bestaan:
1. de orientatiefase (voorheen vaak voortoets genoemd): hierin wordt bepaald of er sprake kan zijn van
nadelige gevolgen voor het Natura 2000-gebied. Inclien er geen sprake kan zijn van nadelige gevolgen hoeft
de Habitattoets niet verder te worden doorlopen. Indien er wel sprake kan zijn van nadelige gevolgen, moet
beoordeeld worden of die nadelige gevolgen tot significante gevolgen kunnen leiden. Indien al in de
orientatiefase de significante gevolgen kunnen worden uitgesloten, dan moet er alleen nog een
Verslechterings- en verstoringstoets worden uitgevoerd;
2. de Passende Beoordeling: hierin wordt op basis van onderzoek uitgezocht of er met zekerheid kan worden
uitgesloten dat er geen significante gevolgen zullen optreden. Indien die zekerheid niet kan worden
verschaft, dus ook bij twijfel over significante gevolgen, dan client de volgende fase van de Habitattoets te
worden doorlopen. Indien met zekerheid gesteld kan worden dat er geen significante gevolgen zullen
optreden, zal de Verslechterings- en verstoringstoets nog moeten worden uitgevoerd;
3. de ADC-fase: hierin moeten maximaal drie vragen beantwoord worden. Zijn er Alternatieven die geen
schade toebrengen aan het Natura 2000-gebied? Zijn er Dwingende redenen van groot maatschappelijk
belang? Indien er geen alternatieven zijn, maar we! dwingende redenen van groot openbaar belang; is
Compensatie mogelijk?
In fase 1 en 2 moet ook de cumulatievraag bij het oordeel betrokken worden.
Dit betreffen activiteiten c.q. projecten die zowel binnen het Natura 2000-gebied kunnen liggen alsook
daarbuiten (externe werking), maar die wel gevolgen hebben op dezelfde soorten en habitats waar ook het
voornemen gevolgen op heeft.
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Als hieruit blijkt dat significante gevolgen niet zijn uit te sluiten moet in het
kader van de Habitattoets een Passende Beoordeling warden doorlopen en
eventueel de ADC-toets.
Gana of het initiatief zal leiden tot in de Flora- en faunawet genoemde verboden gedragingen. Indien dat het geval is, zal een ontheffing moeten warden
aangevraagd. Voor het ontheffingsverzoek dient een inventarisatie van de
ruimtelijke verspreiding van alle in het gebied VOOrkomende soorten te Worden
gemaakt. In het MER kan warden volstaan met het aangeven van de gevolgen
voor de doelsoorten of een gemotiveerde selectie van de belangrijkste voorkomende doelsoorten.
Geef aan welke landschappelijke effecten het voornemen heeft. Beschrijf de
mogelijkheden voor landschappelijke inpassing, materiaalgebruik en voor een
ecologisch vriendelijk ontwerp van de centrale. Ga in op de lichtuitstraling
van de installatie en de mitigerende maatregelen hiervoor.

5.6

\1.J ater
Beschrijf en beoordeel de koel- en afvalwaterlozing met behulp van onder andere de BREF's, de LBOW-beoordelingssystematiek warmtelozingen (2005) en,
voorzover van toepassing de Algemene Beoordelingsmethodiek voor stoffen en
preparateni9. Gebruik voor het koelwater aanvullend de Handreiking Koelwater van de lnspectie Verkeer en Waterstaat uit 2005 20 . 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 voor oppervlaktewater dan wel op basis van een
actuele situatie voor oppervlaktewater. Geef de achtergrondtemperatuur aan
van het ontvangende waterlichaam en de seizoensfluctuaties daarin. Houd
rekening met eventuele cumulatieve effecten van nabijgelegen bestaande of
geplande koelwaterlozingen en geef aan welke invloed het voornemen kan
hebben op de koelwatersituatie van andere, benedenstrooms gelegen koelwaterverbruikers. 21
Onderzoek de mogelijke gezondheidsrisico's van de koeltoren bij huidig en
toekomstig gebruik. 22 Onderzoek tevens of het koelwatersysteem (wateronttrekking en -lazing) invloed heeft op het waterleven en indirect op de vogelstand. Beschrijf in hoeverre extreme situaties kunnen optreden en welke aanvullende maatregelen dan mogelijk zijn. Geef bij het criterium onttrekking van
koelwater aan in hoeverre de onttrekking plaatsvindt in een paai- of opgroeigebied voor vislarven of juveniele vis en geef aan welke mitigerende maatregelen genomen warden om de inname van levende organismen te beperken.

19

20

21
22

CIW nota 'Het beoordelen van stoffen en preparaten voor de uitvoering van het emissiebeleid water' (2000).
Rapport 'Koelwater, Handreiking voor Wvo en Whh-vergunningverleners', Inspectie Verkeer en Waterstaat
divisie Water, 7 februari 2005.
Zie ook inspraakreactie nr. 3 (bijlage 4), waarin ook voor dit aspect aandacht wordt gevraagd.
Zie ook inspraakreactie nr. 2 (bijlage 4), waarin wordt aangegeven dat wellicht na uitbreiding meer stoom
afgeblazen zal worden en dat daarmee meer geluidsoverlast kan komen. Daamaast wordt aangegeven dat een
koeltoren legionellabesmetting kan opleveren en dat een toenemend gebruik van de koeltoren een verhoogd
risico hierop voor de naaste omwonenden kan betekenen.
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Onderzoek of er bij de Amercentrale uitbreiding van koelcapaciteit nodig is
(uitbreiding van de bestaande koelwatervoorzieningen, inclusief bijvoorbeeld
een 2e koeltoren). Indien die nodig is dient aangegeven te warden of daarvoor
voldoende ruimte beschikbaar is.

5.7

Reststoffen
Beschrijf de af te voeren afvalstoffen naar aard en hoeveelheid, en de verdere
bewerking of eindverwerking hiervan. Geef in het MER aan hoe de afzet van
de reststoffen, zoals bodemas, vliegas, gips en ROI-slib, wordt geregeld, inclusief de milieuhygienische aspecten van deze afzet. Beschrijf voor de brandstofscenario's uit subparagraaf 4.1.3 van dit advies de vrijkomende reststoffen.
Onderzoek wat de invloed is van het meestoken van ROI-slib op de samenstelling van de reststoffen (bijvoorbeeld ten aanzien van kwik) en de emissies
naar de lucht.

5.8

Externe Veiligheid
Om te bezien of voor het voornemen een kwantitatieve risico analyse (QRA)
opgesteld moet warden dient naast de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke
stoffen ook naar de aard van de voorgenomen activiteiten en de installatie
gekeken te warden.

6.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN, LEEMTEN IN MILIEUINFORMATIE EN EVALUATIEPROGRAMMA
Voor de onderdelen "vergelijking van altematieven", "leemten in milieuinformatie" en "evaluatieprogramma" heeft de Commissie geen aanbevelingen
naast de wettelijke voorschriften.

7.

SAMENVATTING VAN HET MER
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. De samenvatting client de
belangrijkste beslispunten voor de besluitvorming duidelijk te omschrijven.

11

BIJLAGEN
bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Bouw van een kolen/biomassa-gestookte eenheid op de locatie
Amercentrale te Geertruidenberg door Essent

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 7 februari 2007 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

Braban~aon 1

Provincie Noord·Brabant

Por.tbus 90151

VERZONDEli O9 FEB. 2007

5200 MC 's-Hertcgenbosch

Teleloon (073) 681 28 12
Fo•(073}6141115

Commissie voor de milieueffectrapportage
Secretaris van de werkgroep
Postbus 2345

3500 GH !.JTR.ECHT

infoObrabant.nl
www.brabonl.nl
Bank ING 67.45.60.043

Commissie voor de
., - _________ ,...., ..............

~~"boo~ 1070176

rillll~U-UllC:l•.-•!.:l.J~I lU~W

lngekomen :
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WfJl

nu~~mer

Datum

7 februarl 2007

Geache dames en hercn,

On1kilnmerk

Hierbij zenden wij u, mcde nameru het waterschap Brabantse Delta,
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland en de Nederlandse Emissieautoriteit, de
Startnotitie inzake het MER voor het opwe.kken van clektriciteit en wannte uit
fossiele en secundaire brandstoffen van Essent Energie Productie BV aan de
Amerweg 1 to Gcertruidenberg. Deze is op 5 februari 2007 bij ans ingekomen.

Uwkennt.n:

1262003

Canta<tpenoon

S, Jochems
Dlrectie

,........
Eoolo91"

De Startnotitie zullen wij op 16 februari 2007 bekend maken in de dagbladpers
en de Nederlandse Staatscourant.
Een exemplaar van de kennisgeving trefi u hierbij aan.

-

(073) 680 BO 43
(073) 680 76 41

Wij ver.z.oeken u ons te adviseren over de te geven richtlijnen inzake de inhoud
vanhetMER.

lijlago(nl

7
HnaA

Voor informatie !runt u zich wenden tot de behandelend ambtenaar
de heer S.Jochems van het bureau Vergunningverlening Procesindustrie en
Afvalvcrwerking (tel. 073 680 80 43) of de m.e.r. coordinator de heer A. Maas

SJochems@brabant.nl

(tel 073 680 86 03).

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

in
.M~M.. van der Pennen,
UTCOll'Llhoofd Vergur.ningverlening Procesindustrie en Af..·alvcnverking.

~

Het provinciehuis is vanaf
hel centraal &talion bereit.baar met sladsbus, l~n 61

6x 51artnotitie

en 64, hclte Provinciehui.s

1 x kcnnisgeving

of met de treintaxi.

BIJLAGE2
Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 34 d.d. 16 februari 2007

Provinc:ie Noord Brabant

1

Milieueffectrapportage
Gcdcputeudc Sc.ten van Noord·Biabaot
makcn rncde namcw het walcnchap
Brabantsc De.lta, Rijkswatcrstaat dircctie Zuid
Holland en de NedcrlandJe Emissicautoriteit
hct vi>lgcndt bckend: Essen! Energic Productie
BV hccft op 5 fcbruari.2007 ctn Startnorltie
ingi:dicnd als tonic stap in ctn procedure die
moct lei.den Lot bet opstcllcn van ccn Milieu
cffcclrapport (MER) voor hct opwekkcn
van elcktticittlt en warmte uit fossielc en
eccundairt brancbtolfcn aan de Amerweg I tc
Geei:truidcnberg.
HeL Op te stcllcn MER is btdoeld om de
gcvotgcn van de voorge.nomen activiteitcn
voor bet fy.siekc milieu zichtbaar le maken.
Nau aanlciding van de Slartnotitie, waatln de
lnltiaticfnemcr.in grote lijnen aangeefi:wat zij
voorncmcns is, eri de ingekom!=Jl reactlcs en
advies van de Com mis.sic voor de miJiCudfcct~
rapporta.~ mocten door de bevocgde gezagcn

richtlijncn warden opgesteld, die door de
initiatiefncmer bij bet opstcllen van bet MER
in acht moetcn word.en gcnomcn.
De Starlnotilie ligt daarlot met ingang van

I 9 februari 2007 tot en met 2 april 2007 ter
inzage in de gi:ffieenlewinkd, Vrijheidsstraat
2 te Raamsdonksveer op weri<dagen van 8.30
tot 1S uur en tevens Op wocnsda.g van 14 tot
20 uur.
·
Ook is bet mogdijk de stukken in te zicn in bet
Provincichuis van Noord Brabant., Brabanllaan I le 's-Hcrtogcnba\c:ll. U kunt daarvoor
coo tact opnemen mc:l de hicrondcr vermeldc
contactpcrsonen.
Eenicdcr lean gcdurende deze pedode overeenkomstig bet bepaolde ip artikel 7.11-van
de Wet milieubcheer over hel gevcn van richllijnen scbrifttlijk of mondeling zienswijzen
naar vorcn brcngcn bij Gcdcputcerdc Staten
van Noorcl Drabant, Drabantlaan I, 5216

TV 's-Hertogenbosch. Daarbij kan worden
vcrzochl om pcrsoonlijke gcgeve~s ni"'t bekcnd
te"makcn .
Voor de gocdc orde wordt opgemcrkt dat in
dac fasc slccbts opmcrkingen kunncn warden
gcmaakt betrcffcndc de door de bcvocgdc ·
gcz.agen tc makcn richtlijncn voor het opstellcn
van bet MER.
HeL MER zal te 7.ijner tijd met aanvragcn om
ten vergunning ingcvolge de Wet milieubehccr, de Wet vcrontrciniging oppcrvlakteW3;·
teren en de Wet op de watcrhuishouding ter In
inzage wo.rden gelegd.
Voor hct mondelijk na.ar voren brengen van
. zicnswijzcn kan binncn deze periode contact
opgcnomen wordcn met de hecr S.Jochcms
van het bureau Vcrgunningvcrlcning Proccsindustric en Afvalverwerking ((073) 680 80 43) of
de MER'C<l6rdinator de hcer A Maas ((073)
680 86 03).

'•·Hcrtogonbo1ch, fcbruari 2007

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Essent Energie Productie B.V. (Essent)
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant (coordinerend), het ministerie van Verkeer en Waterstaat (Rijkswaterstaat Directie
Zuid-Holland), dagelijks bestuur van het Waterschap Brabantse Delta
Besluiten: vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewater en de Wet op de l.vaterhuishouding
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C22.2
Activiteit: realisatie van een kolen/biomassa-gestookte centrale met een bruto elektrische vermogen van circa 800 - 1100 MW e
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 16 februari 2007
richtlijnenadvies uitgebracht: 24 april 2007
Bijzonderheden: Essent Energie Productie B.V. (verder Essent) heeft het
voornemen om een nieuwe kolen/biomassa-gestookte elektriciteitscentrale
met een bruto elektrisch vermogen van circa 800-1100 MWe op het terrein
van de Amercentrale te Geertruidenberg te realiseren. De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het milieueffectrapport:
Voorgenomen activiteit en altematieven
Geef een uitgewerkte beschrijving van het voornemen, inclusief de bijbehorende massa- en energiebalansen en rendementsberekeningen. Geef verder
een toelichting op de keuzemogelijkheden ten aanzien van de toe te passen
brandstof- en procestechnologie, door vergelijking van de voorgenomen activiteit met:
• het referentiealtematief van een 100% aardgasgestookte installatie
(STEG);
• de uitvoeringsalternatieven circulerend wervelbed (inclusief de mogelijkheid van 100% biomassa) en (integrated) vergassing;
• de uitvoeringsvarianten die in de startnotitie staan (afvang van CO?,
warmte-integratie, koelvarianten en voorzieningen voor verdergaande
rookgasreiniging en beperking van geluidsemissie) en ook een afweging
van varianten voor vliegasfilters (toepassing doekfilters) en reiniging koelwatervoorziening (thermoshock, pulschlorering en/of coating).
Milieuaspecten
Inzicht in de milieugevolgen van de verschillende alternatieven en varianten,
uitgaande van de verschillende brandstofscenario's, en met speciale aandacht
voor de belangrijkste milieuaspecten luchtkwaliteit, water en geluid, in relatie
met natuur (vanwege Natura 2000).

Samenstelling van de werkgroep:
ir. H.S. Buijtenhek
drs. S.R.J. Jansen
ir. A. van der Velden (voorzitter)
ir. M. Wurdemann
Secretaris van de werkgroep:
drs. A.R. van Dijk

BIJLAGE 4
Lijst van illspraakreacties en advie.z en
nr. datum
reactie
1.

2.
3.
4.
5.

20070328
20070327
20070329
20070320
20070402

van persoon or instantie

plaats

Greenpeace
Familie Den Ouden
Shell Chemicals
Gemeente Geertruidenberg
Brabantse Milieufederatie

Amsterdam
Geertruiden berg
Moerdijk
Geertrnidenbe:rg
Tilburg

Alle bovengenoemde inspraakreacties zijn ontvangen door het bevoegd gezag
dat ze op de navolgende datum(s) aan de Commissie ter beschikking heeft
gest ld:
nrs. 1 t/m 4 op 4 april 2007
nr. 5 op 5 april 2007

