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INLEIDING 

Advanced Power, een internationaal opererend energiebedrijf, wit in de Eemshaven 
een aardgasgestookte STEG-centrale (stoom en gas) realiseren met een elektrisch 
vermogen van 1200 megawatt. Voor dit voornemen zijn vergunningen benodigd in het 
kader van de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet 
op de waterhuishouding. Mogelijk is ook een vergunning op basis van de 
Natuurbeschermingswet benodigd. De bevoegde instanties voor de 
vergunningverlening zijn het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het College van 
Gedeputeerde Staten van Groningen. De Provincie Groningen treedt hierbij op als 
coordinerend bevoegd gezag. 
Voor de vergunningprocedure ingevolge de Natuurbeschermingswet zijn het Ministerie 
van LNV en de provincie Friesland bevoegd gezag (resp. betwist gebied en overige 
Waddenzee). Ter ondersteuning van de besluitvorming over de vergunningverlening 
wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. 

Bij brief van 15 juli 2008 hebben wij de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de richtlijnen voor het 
milieueffectrapport. De m.e.r. procedure nam een aanvang met de kennisgeving van 
de ter inzage legging van de startnotitie in de Eemsbode, de Ommelander Courant, 
de Nederlandse Staatscourant en in het Oagblad van het Noorden op respectievelijk. 
23, 24, 25 en 26 juli 2008. 
Bij schrijven van 3 oktober 2008 heeft de Commissie voor de m.e.'- haar advies voor 
richtlijnen voor he! milieueffectrapport (rapportnr. 2140-55) toegezonden. 
De Commissie bouw1 in haar ad vies voort op de startnotitie. Oat wit zeggen dat in dit 
advies niet wordt ingegaan op de punten die naar de mening van de Commissie in de 
startnotitie voldoende aan de orde komen. 

HOOFDPUNTEN VAN DE RICHTLlJNEN 

Wij beschouwen de volgende punten als essentiele informatie voor het MER. 
Oat wit zeggen dat het MER onvoldoende onderbouwing levert voor het voornemen, 
indien informatie ontbreekt over de volgende aandachtspunten. 

1. In het MER moet belicht worden hoe het voornemen past binnen het huidige 
klimaat- en energiebeleidskader, mogelijke toekomstige ontwikkelingen daarin 
en andere relevante ontwikkelingen. 

2. Het MER dient een heldere vergelijking te bevatten van de gepresenteerde 
alternatieven. 

3. Het MER moet een beschrijving bevatten van de (cumulatieve) gevolgen van 
het voornemen voor de instandhoudingsdoelsteliingen in het Waddengebied, 
inclusief de Ouitse Waddenzee, met name door mogelijke effecten van. 
visinzuiging, lozing van warm koelwater, onderwatergeluid en 
stikstofdeposities. Ook gevolgen voor de openheid van het landschap horen 
hiertoe' . 

4. Het MER moet een beschrijving bevatten van: 
• het elektrisch rendement van de installatie bij verschillende belastingen in 

de bedrijfsvoering en van de verschillende alternatieven; 
• de effecten van de emissie door het voornemen, waaronder de 

(eventuele) N,O- en NO,-emissies en de CO,-emissie, weergegeven in 
Nm3/GJ e, en in kg (ton)/jaar of in gr.lKwh. Oaarnaast moet inzicht 

De te behouden (Iandschaps)waarden van het voormalige staat- en beschermd natuurmonument Waddenzee (waaronder 
openheid) gaan op in het nieuwe aanwijzingsbesluit. 
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3. 

gegeven worden in de deposities van NH, en NO,.' Ga uit van 
verschillende belastingcondities. Ga daarbij in op zowel de 
jaargemiddelden als - waar relevant - de piekconcentraties. 
Beschrijf de emissies onder normale en bijzondere 
bedrijfsomstandigheden. 

• de mogelijkheid tot het CO2.capture ready maken van de installatie en de 
opslag/het gebruik van de afgevangen CO2, 

Wij vragen om ook de informatie die benodigd is voor een ontheffing op grond van 
artikel 75 van de Flora- en faunawet (Ffw) gelijktijdig met het MER te verkrijgen en te 
presenteren. Oit is niet verplicht, maar wij vinden dit belangrijk voor een goed 
procesverloop en dit biedt de initiatiefnemer de mogelijkheid om ook deze informatie 
door de Commissie te laten toetsen op methodische juistheid, volledigheid en 
plausibiliteit. 

In de volgende hoofdstukken wordt meer detail weergegeven welke informatie in het 
MER moet worden opgenomen. 

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING 

Achtergrond, probleemstelling en doe I 

Geef inzicht in de overwegingen om te kiezen voor een volledig gasgestookte 
centrale. Voor m.e.r. zijn met name de milieuargumenten van belang, die een rol 
hebben gespeeld bij deze keuze. Ga ook in op de vraag hoe bij deze afwegingen is 
omgegaan met onzekerheden op het vlak van brandstofprijzen en ontwikkelingen van 
duurzame energiebronnen. 
Geef aan hoe dit initiatief past binnen de toekomstige vraag naar nieuwe 
productiecapaciteit. Geef aan hoe rekening wordt gehouden met de toename van de 
productiecapaciteit door andere initiatiefnemers en/of de import van elektriciteit. 
In de toekomst zal tevens productievermogen uit bedrijf worden genomen zolang er 
geen maatregelen door de eigenaren kunnen worden getroffen om de levensduur van 
de centrales te verlengen. Geef - voor zover deze informatie beschikbaar is - aan om 
hoeveel capaciteit (toename en afname), welke energiedragers3 en welke 
energieleveranciers het hier gaat. 

Beleidskader 

Het wettelijk en beleidskader is al grotendeels beschreven in de startnotitie. 
Geef aanvullend daarop aan welke consequenties het beschreven wettelijk en 
beleidskader heeft voor het voornemen. Ga hierbij in aanvulling in op het landelijk 
beleid met betrekking tot duurzame energie en energiebesparing en op ontwikkelingen 
op het gebied van de NO, emissie bij nieuwe Large Combustion Plants (LCP). 
T evens moet aandacht be steed worden aan de consequenties als gevolg van het 
voornemen ten aanzien van de doelstellingen in de Kaderrichtlijn Water. 

Geef ook aan of het voornemen past binnen het vigerende bestemmingsplan. 

Daarnaast moet inzicht gegeven worden in de tijn stof-concentratie. Deze zal naar verwachting in dit voornemen zeer laag 
zijn. 
Betrek hierbij bijvoorbeeld de capaciteil van T ennet 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN AL TERNATIEVEN 

In de startnotitie geeft de initiatiefnemer aan dat de voorgestelde installatie aileen gas 
zal verstoken, en dat deze op volle capaciteit zal draaien. Onderbouw hoe tot deze 
installatie en dit type bedrijfsvoering besloten is. Dergelijke installaties hebben een 
economische levensduur van 25 jaar. Ga in op de mogelijkheden om in te spelen opl 
te voldoen aan nieuwe beleidsontwikkelingen en regelgeving, als ook aan nieuwe 
marktontwikkelingen4 Mogelijk noodzaken deze ontwikkelingen tot een aangepaste 
bedrijfsvoering, wat weer tot andere milieueffecten kan leiden. Werk hierbij waar 
relevant met scenario's. 

Geef daarom in het MER: 
• verschillende scenario's voor de bedrijfsvoering, zoals volledige belasting of 

deelbelasting. Kwantificeer voor de diverse scenario's de emissies (NO" NH3, 
N,O, CO" SO, en fijn stof) per geproduceerde GJel , 

• inzicht in de mogelijkheden van diverse turbinevarianten om andere 
energiebronnen toe te passen vanuit duurzaamheids- of 
brandstofdiversificatieoverwegingen (syngas, biogas). Geef -als die 
mogelijkheden er zijn- ook globaal inzicht in de milieueffecten die hiermee 
gepaard gaan wat betreft het rendement, NO" NH3, N,O, fijn stof, SO" totale en 
fossiele CO,-emissie, 

Alternatieven 

Het MER dient een heldere vergelijking te bevatten van de gepresenteerde 
alternatieven, vol~ens dezelfde methodiek en detailniveau. Aile alternatieven moeten 
realiseerbaar zijn . Ga als bouwstenen voor de alternatieven - aanvullend op wat in de 
startnotitie al is beschreven - in op: 
• maximalisering van het elektrisch en totaal energetisch rendement; 
• toepassing van SNCR en/of SCR in plaats van of in combinatie met low-NO,

burners. Kwantificeer daarbij de NO,-, NH3 en N,O-emissies; 
• mogelijkheden om de installatie 'CO,-capture ready' te maken (ruimte 

reserveringen voor infrastructuur), Ga daarnaast in algemene zin in op de 
mogelijkheden voor transport en opslag van CO" door inzicht te geven in de 
mogelijke ligging van een eventuele pijpleiding naar de opslag, de plaats van 
opslag en de mogelijke alternatieven voor nuttig gebruik. Geef aan wat er op de 
middellange termijn binnen het voornemen concreet haalbaar is wat betreft het 
afvangen van CO, in relatie tot de CO,-afspraken op Europees niveau. Ga ook in 
op de maximaal mogelijke initiatieven binnen het voornemen op de middellange 
termijn om de afgevangen CO, te transporteren6 en toe te passen; 

• varianten van koelwaterlozingen, waaronder locatie en vormgeving van het 
lozingpunt7 en minimalisering van de effecten daarvan (middels keuzes in en 
optimalisatie van het koelwatersysteem), Geef hiervan een vergelijking op 
systeemniveau, tenzij het een realistisch aiternatief blijkt: in dit geval is 
uitgebreidere behandeling noodzakelijk; 

• minimalisering van de gevolgen voor het aquatische milieu, Ga daarbij in op de 
gevolgen van de gekozen methode van condensor koeling voor de visstand (ook 
niet-beschermde vissen) en de scheepvaart. Denk daarbij aan be perking van 
inzuiging van vis (stroboscooplicht, filters e.d.) en aan minder 
verstoringsgevoelige hei-technieken (zoals schroefdraaien). Indien gekozen wordt 

Denk bijvoorbeeld aan stijgende gasprijzen of mogelijke toepassing van CO2 bij het winnen van gas etc. 
Ga hierbij in op inspraakreacUe nr. 11 van het ministerie van VROM over het uitlaatbouwwerk. Geef aan welke 
consequenties dit heeft voar de variant doorstroomkoeling. 
Oak het ministerie van VROM wist hierop in inspraakreactie nr. 11. 
BijvoorbeeJd door een constructie die leidt tot een snelle verspreiding van het te lozen koelwater aan het wateroppervlak, 
waardoor de effecten op natuulWaarden geminimaliseerd kunnen worden. 
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5. 

voor doorstroomkoeling is ook een vergelijking nodig van de gevolgen van de 
diverse methoden ter bestrijding van aangroei in het condensorpijpwerk, zoals 
pulschlorering of het gebruik van coatings in combinatie met thermoshock; 

• minimalisering van de emissie van luchtverontreinigende stoffen (m.n. NO, en fijn 
stof), verzurende/vermestende stoffen en broeikasgasemissies. Geef daarbij ook -
indien relevant - de bijbehorende concentraties en deposities. 

Geef voor aile alternatieven inzicht in de massastromen en de energiebalans. 

Meest milieuvriendelijk alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) moet: 
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/of verbetering 

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

Gebruik de punten onder 3.1 bij het samenstellen van he! mma. 8esteed in ieder 
geval aandacht aan de minimalisering van de gevolgen voor de natuurwaarden in het 
studiegebied (visinzuiging, lozing warm koelwater, onderwatergeluid, 
stikstofdepositie ). 

Geef in het mma inzicht in de maximaal mogelijke toepassingen van restwarmte. 
Maak daarbij onderscheid naar de verschillende productiealternatieven en -
scenario's. 8eschrijf ook de mogelijkheden om restwarmte van het productieproces te 
leveren aan derden, zoals aan de LNG-installatie en/of de glastuinbouw, die in de 
toekomst mogelijk aan de rand van de Eemshaven komt. 

Referentie 

8eschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te 
verwachten milieutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie 
voor de te verwachten milieueffecten. Oaarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' 
verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen 
activiteit wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de 
huidige activiteiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is 
besloten, of waarover met enige zekerheid besloten zal worden. Hierbij is te den ken 
aan de verbreding en verdieping van de vaargeul en de uitbreiding van de 
kabelcapaciteit van Tennet. Werk met scenario's voor de beschrijving van autonome 
ontwikkelingen. 

MILIEUGEVOLGEN 

Cumulatie 

Het MER moet, op basis van de beschikbare informatie, ingaan op aile bestaande 
activiteiten/projecten en activiteiten/projecten die in ontwikkeling zijn', die mogelijk in 
cumulatie met het voornemen belangrijke milieugevolgen voor het studiegebied 
(kunnen) hebbenH Oeze beschrijving moet aansluiten op het niveau van de 
beschikbare informatie. Oit kan betekenen dat voor sommige ontwikkelingen worst
case scenario's dienen te worden beschreven, als nog onvoldoende inzichtelijk is in 
welke mate deze bijdragen aan de milieubelasting. Geef in het MER helder aan welke 

0.8. aile plannen en projecten die in procedure zijn en waarvan verwacht kan worden dat deze daadwerkelijk door zuHen 
gaan. 
D1t is met name belangrijk in de passende beoordeling. Mogelijke cumulatieve effecten ontstaan bijvoorbeeld op het gebied 
van visinzuiging, opwarming door koelwaterlozing, gebruik van actief chloor, geluid etc. 
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ontwikkelingen bekend zijn en worden meegenomen, en welke wegens gebrek aan 
informatie no~ niet worden beschouwd. Ga ook in op eventuele effecten op Duits 
grondgebied ' en eventuele mitigerende maatregelen. 

Natuur 

Het plangebied grenst aan de Waddenzee, dat geldt als een natuurgebied van grote 
internationale betekenis. Oit betekent dat de (cumulatieve) gevolgen zo goed mogelijk 
in beeld moeten worden gebracht. De startnotitie geeft een goede en uitgebreide 
beschrijving van de manier waarop natuurinformatie, waaronder de passende 
beoordeling, in het MER zal worden opgenomen. In aanvulling en aansluiting daarop 
bevelen wij aan om: 
• expliciet aandacht te besteden aan (mogelijke) gevolgen van de werkzaamheden 

in de aanlegfase. Geef aan wat de mogelijkheden zijn van mitigatie en welke 
mitigerende maatregelen daadwerkelijk zullen worden toegepast; 

• de grenzen van het studiegebied zodanig te kiezen, dat aile rnogelijke gevolgen 
van het voornemen voor het ecologische functioneren van het Waddengebied 
redelijkerwijs in beeld worden gebracht, voor zover relevant in relatie tot de 
instandhoudingsdoelen "; 

• de gevolgen van het voornemen voor de compensatienatuur in beeld te 
brengen . Geef de terrestrische en mariene compensatienatuur nauwkeurig aan 
op kaart en beschrijf de mogelijke gevolgen voor te behouden en/of te ontwikkelen 
natuurwaarden. Ga ook in op de gevolgen voor de compensatienatuur in het 
plangebied zelf, die is aangelegd vanwege aantasting van op grond van de Ffw 
beschermde soorten; 

• De stappen uit de Habitattoets zorgvuldig te doorlopen. Eerst dient cumulatief in 
beeld te worden gebracht of significante gevolgen op Natura 2000-gebied 
Waddenzee (en Natura 2000-gebieden op de eilanden en in het aangrenzende 
Ouitse gebied) zijn uit te sluiten '3 ,14. Ais dat niet zo is, dient de AOC-fase in de 
juiste volgorde te worden doorlopen. Ten eerste moet in beeld worden gebracht of 
er alternatieven voorhanden zijn. Bedenk hierbij dat alternatieven in het kader van 
de Natuurbeschermingswet breder ge'interpreteerd moet worden dan 
alternatieven die passen binnen de doelstelling van de initiatiefnemer. 
Pas als de conciusie is dat er geen alternatieven zijn en er sprake is van 
dwingende redenen van groot openbaar belang, kan de stap naar compensatie 
gemaakt worden. Oit afwegingskader kan ook bepalend zijn voor de 
realiseerbaarheid van de verschiliende alternatieve technieken; 

• Besteed ook aandacht aan de verzurende en vermestende effecten van 
SCR/SNCR via NO, en NH3. Ga daarbij in op de emissies en effecten van de 
eventuele OeNO,-instaliatie, laag NOx-branders en de combinatie van beide. 

Geluid 
In de startnotitie geeft de initiatiefnemer aan dat de geluidseffecten op natuur 
berekend zullen worden op basis van de gemiddelde geluidsniveaus. Natuur is echter 

10 In inspraak nr. 2 vraagt de Gemeinde Bunde der Burgermeister aandacht voar grensoverschrijdende cumulatieve effecten, 
m.n. op het gebled van water en lucht. Oak Landkreis Aurich vraagt in inspraakreactie nr. 4 om aandacht voar cumulatieve 
effecten. Daarnaast liggen net over de grens nog Natura 2000-gebieden. 

11 Te den ken vall aan de cumulatieve gevolgen van lichtverstoring voar het hele Natura 2000-gebled Waddenzee en gevolgen 
van atmosferische depositie voar WaddeneHanden in het Duilse Waddengebied. Relevante Duitse gebieden zijn Li.g. he! 
Nationalpark Niedersachsisches Wattenmeer en EU-Vogelschutzgebiet Krummhorn. 

12 In inspraakreactie nr. 5 attendeert ook het ministerie van LNV op de onduidelijke relatie met de compensatieplannen en 
geeft zij aan dat een goede onderbouwlng noodzakelijk is als het gaat om het bij voorbaat compenseren van terreinverlies. 

13 Hierbij zijn met name gevolgen op he! aquatisch milieu (visinzuiging, lozing warm koelwater, onderwatergeluid) van belang, 
maar ook stikstofdeposities op de duinvegetaties van de eilanden. 

14 In inspraakreaclie nr. 5 vraagt ook he! ministerie van LNV om meer duidelijkheid omtrent de cumulatieve effecten op natuur. 
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6. 

oak gevoelig voor piekgeluiden. Effecten hiervan op de voorkomende soorten moeten 
in het MER aan bod kamen, evenals de effecten van onderwatergeluid 15

. 

Chloroform en bromoform 
Bij de vergelijking van alternatieve technieken moeten ook de effecten op de natuur 
van toepassing van actief chloor voor de zuivering van pijpleidingen in beeld worden 
gebracht. Geef aan in welke periode deze effecten optreden. Besteed hierbij met 
name aandacht aan de vorming van chloroform en bromoform in het ontvangende 
zeewater en de gevolgen daarvan voor de visstand en de verdere voedselketen. 

Klimaat 

Geef aan welke effecten het voornemen heeft op klimaatverandering en of het project 
toekomstige noodzakelijke mitigatiemaatregelen kan hinderen. Geef daarnaast aan 
wat de effecten van het voornemen zijn op het bereiken van beleidsdoelstellingen. 
Ga hierbij in op: 
• de bijdrage van de verschillende alternatieven aan de emissie van 

broeikasgassen, waaronder N,O en CO,; 
• de vraag in hoeverre de toename aan broeikasgassen door het voornemen het 

realiseren van de nationale en/of sectorale beleidsdoelstellingen of -
streefwaarden voor broeikasgasemissiereducties (waaronder ook de 
doelstellingen voor energie-efficiency) in gevaar brengt; 

• de (mogelijke reductie van de) emissie van niet-CO,-broeikasgassen; 
• de milieurisico's van de verschillende alternatieve mogelijkheden voor opslag van 

CO, (zoals beschreven onder 3.1), en de mogelijkheden om risico's te verkleinen. 

WOON- EN LEEFMILIEU 

Ga in op de effecten van het voornemen op het woon- en leefmilieu, zowel in de 
aanleg '6_ als gebruiksfase. Ga daarbij - in aanvulling op wat al in de startnotitie is 
beschreven - in op de onderstaande punten. 

Luchtkwaliteit 
Breng de effecten van het voornemen op de luchtkwaliteit in beeld. Voig hierbij de 
luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer (Wm). Maak gebruik van 
modelberekeningen die voldoen aan de Regeling beoordeling luchtkwaliteit (2007). 
Geef aan of en hoe wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen. 

Geef in het MER voor fijn stof (PM,o en PM,.,"· 18) en NO, inzicht in de 
concentratieniveaus en eventuele overschrijdingen van grenswaarden, zowel voor de 

j:, Geluid plant zich onder water ca. vijf maal zo snel voort en is op veel grotere afstand hoorbaar dan boven water O.a. Van 
Opzeeland et al. 2007. Herrle onder water, vissen en getuidsoverlast. De Levende natuur 39~43. 

tG In inspraakreactie nr. 6 wordt gevraagd naar de effecten van het voornemen tijdens de aanlegfase op de woonomgeving, 
zoals door verkeer. 

17 Het Europese Parlement heeft op 11 december 2007 streef- en grenswaarden voor PM2.5 vastgesteld. Vaor PM2.5 geldt een 
grenswaarde Uaarnorm 25 jig/m3 per 2015), streefwaarden (20 jJg/m3 per 2020) en een reductiedoelsteliing voor de 
'gemiddelde¥blootstellingsindex' (GBI) tot 20% voor de periode 2010-2020. De GBI is de gemiddelde blootstelling van de 
bevolking van een lldstaat die voor het referentiejaar (2010) wordt vastgesteld met het doel de schadelijke gevolgen voor de 
menselijke gezondheid Ie verminderen. Deze moet waar mogefijk binnen een bepaalde termijn worden bereikt. Naar 
verwachting zal de nieuwe EU-richtlijn eind 2008 zi;n ge'implementeerd in de Nederlandse wetgeving. In beginsel kunnen de 
bepaJingen van een richtlijn geen rechtstreekse werking hebben voordat de implementatietermijn is verstreken. Lidstaten 
dienen zich gedurende deze termijn wei Ie onthouden van maatregelen die het bereiken van het doel van de richtlijn in 
gevaar zouden brengen. 

10 Op dit moment zijn er nog geen vastgestelde achtergrondconcentraties en emissiefactoren beschikbaar voor het bepalen 
van de PM2.5-concentraties. De Commissie adviseert daarom gebruik te maken van de meest actuele gegevens (zoals 
thans beschreven in de publica tie: Concentratiekaarten voor grootschalige luchtverontreiniging in Nederland, rapportage 
2008 van het Milieu Natuur Planbureau, zie htlp:lllNWW.rivm.nl/bibliotheeklrapporten/500088002.pdf). Op basis hiervan kan 
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autonome ontwikkelingen als voor de verschiliende alternatieven. 
Beschrijf: 
• de ligging en grootte van eventuele overschrijdingsgebieden; 
• de hoogste concentraties binnen de overschrijdingsgebieden; 
• de hoeveelheid woningen en andere gevoelige bestemmingen gelegen binnen de 

verschiliende overschrijdingsgebieden; 
• de mate van overschrijding van grenswaarden. 
• de mogelijkheid om effecten te monitoren, bijvoorbeeld aan de hand van 

emissiemetingen. 23 

Het is niet te verwachten dat de grenswaarden 19 en richtwaarden 20 voor de overige 
stoffen uit de Wm zullen worden overschreden. Gezien de jurisprudentie bevelen wij 
toch aan de concentraties van deze stoffen en de toetsing daarvan aan de 
grenswaarden op te nemen in het MER. 

Bereken de emissie van NO,. Haak daarbij aan op de systematiek van de BREF voor 
Economics and Cross-media effects om de alternatieven op deze effecten te 
vergelijken. Geef de NO,-emissie in gram" per geproduceerde GigaJoule en mgt Nm3 
bij de verschiliende mogelijke belastingpercentagesn 

Waterkwaliteit 
Beschrijf de effecten van afvalwater op de waterkwaliteit, door eventuele lozing van 
chemicalien en spui. Beschrijf de verschiliende te lozen afvalwaterstromen naar aard, 
locaties van lozingspunten, samensteliing en te verwachten hoeveelheid. Geef hierbij 
de grond- en hulpstoffen aan die via de restlozing na zuivering in het oppervlaktewater 
kunnen geraken. Ga ook in op de (cumulatieve) effecten van opwarming van het 
oppervlaktewater. 

Externe veiligheid 
Breng eventuele veiligheidsrisico's middels contouren in beeld, middels het persoons
en groepsgebonden risico. Geef aan wat in geval van calamiteiten de effecten 
hiervan kunnen zijn buiten het terrein, inclusief het oppervlaktewater. Besteed daarbij 
aandacht aan de beleving van veiligheid en aan mogelijke domino-effecten bij 
calamiteiten. 

Gezondheid 

Breng in beeld welke en hoeveel stoffen in het productieproces vrijkomen en 
deponeren op gewassen in de nabijheid van het voornemen23 Geef aan of en in 
hoeverre deze bijdrage effecten hebben op de volksgezondheid. 

Landschap 

Breng de effecten van het voornemen op het landschap in beeld. Bepaal de effecten 
op het landschap: 

• kwantitatief, door middel van het weergeven van 'maximale' zichtafstanden en de 
zichtbaarheid van de alternatieven daarbinnen; 

een zo betrouwbaar mogelijke indica tie worden gegeven. De Commissie verwacht dat begin 2009 de emissiefactoren en 
achtergrondconcentraties wei bekend zullen zjjn. 

10 Grenswaarden voar 802 , CO, Pb, en benzeen. 
~o Richtwaarden voar nikkel, arseen, cadmium, 020n en benzo(a)pyreen. 
21 Houd hierbij de nieuwe streefwaarden aan voar NO,~emissie (15~20 mg/Nm3= 13-17 g/GJ). 
22 Hierbij is te den ken aan de volgende belastingpercentages: vo!!ast, 80%, 70%, 60% deeliast en bijbehorende emissies mg 

NOx per N/M 3
, resp. dag- en jaargemiddelde emissies. 

23 Tijdens de infonnatieavond voor dit voornemen werd dit punt naar voren gebracht. 
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7. 

8. 

9. 

• kwalitatief met behulp van visualisaties voor relevante waarnemingspunten vanuit 
de omgeving (in ieder geval vanuit de Waddeneilanden en de Duitse 
Waddenkust). Maak daarbij de relatie met andere landschappelijke elementen 
zichtbaar en geef aan hoe dit cumulatief uitwerkt op de hieronder genoemde 
kwaliteiten. 

Ga hierbij in op de effecten op de landschappelijke kwaliteiten van de Waddenzee, 
zoals geformuleerd in de Derde Nota Waddenzee. Het gaat om rust, weidsheid en 
open horizon24

. 

OVERIGE ASPECTEN 

Voor de onderdelen 'vergelijking van alternatieven', 'Ieemten in milieu-informatie' en 
'samenvatting van het MER' hebben wij geen aanbevelingen naast de wettelijke 
voorschriften. 

EVALUATIEPROGRAMMA 

Aangegeven moet worden hoe 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 de initiatiefnemer in het MER reeds een aanzet geeft tot 
een evaluatieprogramma en daarbij een verband legt met de geconstateerde leemten 
in informatie en onzekerheden. 

Wij adviseren daarbij in ieder geval aandacht te bested en aan de volgende 
onderwerpen: 
• energierendement en broeikasgasemissies; 
• luchtkwaliteit; 
• gevolgen voor beschermde soorten (waaronder broedvogels, beschermde vissen, 

zeezoogdieren, rugstreeppad) in de aanlegfase; 
• De visinzuiging (wanneer gekozen worden voor doorstoomkoeling) en de 

effectiviteit van mitigerende maatregelen; 
• (cumulatieve) gevolgen van warm waterlozingen op het aquatische milieu in het 

be·invloedingsgebied. 

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 

24 Dc PKB 3e nota Waddenzce zegt hierover: Nicuwc bebouwing in de nabijheid van de Waddenzee mag alleen 
piaatsvindcn binnen de randvoorwaarden van het nationaal ruimtelijk belcid, en dient qua hoogte aan te sluitcn 
bij de bestaande bcbouwing en daar waar het gaat om bebouwing in het buitengcbied, tc passen bij de aard van 
het landschap. Een uitzondcring op de hoogtchepaling wordt gemaakt voor de havengcrelateerdc en stedelijke 
bebouwing in Den Helder, Harlingen, Dcltzijl en de Eemshaven. Ook voar deze uitzonderingen geldt dat nieuwe 
bebouwing zovcel mogcJijk ingepast wordt in de bestaande skyline. 
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BIJLAGE 1: 

Brief d.d. 15 juli 2008 waarbij aan de Commissie wordt gevraagd om advies uit te 
brengen. 
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Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Bijlage 

Onderwerp 

Commissie voar de m,e.r. 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

(verzonden 15 jull 2008) 
2008 - 41048 g, MTZ 
116809 
E.P. Pol 
(050) 3164549 
7 

startnotitie milieueffectrapport (MER) centrale Advanced 
Power, Eemshaven 

Geachte heer / mevrouw, 

Hierbij zend ik u -in vijfvoud- de door mij op 14 juli 2008 van Advanced Power AG te Londen 
(UK) ontvangen startnotitie voor de realisering van een aardgasgestookte 
elektriciteitscentrale in de Eemshaven. 

Dit voornemen is rn.e.r.-plichtig. Het MER wordt opgesteld ten behoeve van de te verlenen 
vergunning op basis van de Wet milieubeheer en de mogelijk oak te verlenen vergunning 
ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren / Wet op de waterhuishouding. 

Met de publicatie van uw voornemen op 25 en 26 juli 2008 in resp. de Staatscourant en het 
Dagblad van het Noorden neernt de procedure in het kader van de milieueffectrapportage 
een aanvang. 

Vanwege de mogelijke grensoverschrijdende gevolgen van dit voornemen wordt het 
voornernen ook in Duitsland bekendgemaakt en wordt de startnotitie bij enkele Duitse 
overheidsorganen ter visie gelegd. De startnotitie is daartoe vertaald in het Duits. Een 
exemplaar hiervan is ter kennisname bijgevoegd. Ik heb het Ministerie van VROM ingelicht 
over de grensoverschrijdende informatieuitwisseling bij dit project. 

Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld schriftelijk oprnerkingen te rnaken over de inhoud 
van de vast te stellen richtlijnen, op verzoek ook mondeling. De startnotitie wordt van 28 juli 
2008 tot en met 8 september 2008 ter visie gelegd. Een exemplaar van de kennisgeving is 
bijgevoegd. 

Ik zie uw ad vies over de op te stellen richtlijnen graag uiterlijk 26 septernber 2008 tegemoet, 
zodat ons college uiterlijk dertien weken na de openbare kennisgeving (24 oktober 2008) de 
richtlijnen kan vaststellen. 

Hoogachtend, 

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen 

ing. J.Smittenberg, 
Hoofd afdeling Milieutoezicht 

@ 



BIJLAGE 2: 

kennisgeving van de ter inzage legging van de startnotitie m.e.r. procedure 



KENNISGEVING 

Startnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.) elektriciteitscentrale in de Eemshaven 

Advanced Power AG te Londen (UK) heeft het voornemen om in de Eemshaven een 1200 MWe 

aardgasgestookte STEG centrale (Strcom en Gasturbine) Ie realiseren. Het begin van de bouw 

is gepland in 2010 met als doel in 2013 elektriciteit Ie kunnen !everen. De elektriciteit zal door 

Advanced Power aan het net worden geJeverd veor de verkoop en hel transport naar 

eindverbruikers. 

De voorgenomen activitei\ is m.e.r.-plichtig. Alvorens de benodigde vergunningen kunnen worden 

verleend maeten de effeclen op het milieu van de voorgenomen acHvilei! worden onderzocht en 

worden gerapporteerd in een mHieueffectrapport (MER). De MER procedure word! doorlopen ten 

behoeve van hel aanvragen van vergunningen in het kader van: de Wet mHieubeheer (Wm), de 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en de Wei op de waterhuishouding (Wwh). 

Daarnaast za! er een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet worden 

aangevraagd. De hiervoor noodzakelijke gegevens zuUen ook in hel MER worden gepresenleerd. 

Het bevoegd gezag in het kader van de Wm-vergunning is Gedeputeerde Staten van de Provincie 

Groningen en in het kader van de mogeJijke WvolWwh-vergunning is Rijkswaterstaat Noord 

Nederland hel bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen treden op als 

het coordinerend bevoegd gezag. 

Procedure 

Hel doel van de m.e.r. procedure is om het milieubelang, naas! andere belangen, een 

volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijke gevolgen voor 

het milieu. 

Met deze bekendmaking van de startnotitie is de wettelijke m.e.r.-procedure gestart. In de 

startnolilie is een globale aanduiding van de aard en de gevoJgen voar hel milieu gegeven. 

Voordat het MER kan worden opgesteld dienen Gedeputeerde Staten van Groningen en 

Rijkswaterstaat richtlijnen vast Ie stell en waaraan de inhoud van de MER moet voldoen. 

Ten behoeve van het opstellen van deze richtlijnen is inspraak mogelijk. 

Informa!iebijeenkomst 

Op 20 augustus 2008, aanvang 19.30 uur, word! in Hotel Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te 

Roodeschool/ Oosteinde een openbare informatiebijeenkomsl georganiseerd. Het initiatief word! 

daar toegelicht en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Terinzagelegging 

De startnotitie ligt van 28 juli 2008 tot en met 8 september 2008 tijdens kantooruren ler Inzage: 

a. in hel gemeentehuis van de gemeente Eemsmond, afd. Publiekszaken, Hoofdstraat West 1 Ie 

Uithuizen en builen kantooruren na telefonische afspraak: tel: 0595~437555; 

b. in het provinciehuis te Groningen, Sint Jansslraal 4, kamer E 115 / Medialheek. 

Builen kantooruren na telefonische afspraak: teL 050-3164712. 

Inspraak 

Opmerkingen met betrekking tot de te geven richtlijnen kunnen lot en met 8 september 2008 door 

een ieder schriftelijk worden ingediend bij de Gedepuleerde Staten van de Provincie Groningen, 

pia Afdeling Milieutoezicht, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. Op verzoek kan dlt ook 

mondeling. Daarvoor dient u een afspraak te maken via een van de onderstaande 

telefoonnummers. 

Inlichtingen 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot dhr. H. Roelofsen (projectleider vergunningen) of 

lot dhr. E.P. Pol, (m.e.r. coordinator), tel. 050-3164549. 



BIJLAGE 3: Lijst van inspraakreacties en adviezen 

1. Wasser- und Schifffahrtsverwaitung des Bundes, Aurich 
2. Gemeinde Bunde, Bunde 
3. Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Emden, Emden 
4. Landkreis Aurich 
5. Ministerie LNV, Directie Regionale Zaken-Noord 
6. Mevrouw H.A. Rietema-Schrage 
7. Waddenvereniging 
8. Stadt Emden 
9. Landkreis Leer 
10. Niedersachsischer Landesbetrieb fUr Wasserwirtschaft, KOsten- und Naturschutz 
11. VROM-inspectie Regio Noord 




