
ii~~ ~ 2r-

. ..
- ..e.. _

. u .

ROYAL HASKONING DSM l§:



000
0.0 _
000

ROYAL HASKONING

DSM l§:

HASKONING NEDERLAND B.V.

MiliEU

Boschveldweg 21

Postbus 525

5201 AM 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 687 4111 Telefoon

073-6120776 Fax

i nfo(§den-bosch .roya Iha 5 koning. com E-mail

www.royalhaskoning.comlnternet
Arnhem 09122561 KvK

Documenttitel Milieueffectrapport Salpeterzuurfabriek 6

Verkorte documenttitel MER SZF6

Status Hoofdrapport

Datum 15 december 2008
Projectnaam MER SZF6 DSM Agro

Projectnummer 9T6887.01

Opdrachtgever DSM Agro B.V.

Referentie 9T6887.01JR0001J501324JDenB

Auteur(s) drs M.G.M. (Marc) Giesberts en ir. M. (Marije) van Hal

Collegiale toets

Datum/paraaf

Vrijgegeven door

Datum/paraaf

drs. M.I.C.A. (Myriam) de Jong

1. .Q/.'2Jd?. ...0d...... ..
drs. M.I.C.A. (Myriam)~ng

I.VJ?/dJ. ._.f.........



DSM l§:
000_ 0.0
000

ROYAL HAlKONING

INHOUDSOPGAVE

Blz.

1 INLEIDING 1

1 .1 Algemeen 1

1.2 De voorgenomen activiteit op hoofdlijnen 3
1.3 De procedure 4
1.4 Betrokken partijen 6
1.5 Relatie tussen site-users op Chemelot 6
1.6 Genomen besluiten en verleende vergunningen 7
1.7 Te nemen besluiten 7
1.8 Overzicht ontwikkeling in de tijd 8
1.9 Inhoud van het MER 9

2 'NUT EN NOODZAAK' EN DOELSTELLING 10
2.1 Nut en noodzaak 10
2.2 Doelstellng 11

3 RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 12
3.1 Inleiding 12
3.2 Externe veiligheid 12
3.3 Lucht 12
3.4 Geluid en trillingen 12
3.5 Energie 13
3.6 Afvalwater 13
3.7 Verkeer en transportrisico's 14
3.8 Natuur 14
3.9 Water en bodem 16
3.10 Industriële synergie 17
3.11 Licht 17
3.12 Landschap en cultuurhistorie 17

4 BESCHRIJVING VAN DE ALTERNATIEVEN 19
4.1 Inleiding 19
4.2 Het nulalternatief 19
4.3 Het voorkeursalternatief 20
4.4 Meest milieuvriendelijk alternatief 22

5 EFFECTEN VAN DE ALTERNATIEVEN 24
5.1 Algemeen 24
5.2 Milieugevolgen van het voorkeursalternatief 24
5.3 Milieugevolgen van het MMA 30

6 VERGELIJKING VAN EFFECTEN 31
6.1 Algemeen 31
6.2 Kwantitatieve vergelijking op de aspecten 31
6.3 Kwalitatieve vergelijking op aspecten 33
6.4 Conclusie 35

MER SZF6

Hoofdrapport

- j - 9T6887.0 1/ROOO 1/501324/DenB

15 december 2008



DSM l§:
000(l. n _
000

aOYAL HAIKONING

BIJLAGEN
1. Lijst van afkortingen

2. Plan locatie SZF6.
3. Vereenvoudigd processchema SZF6

MER SZF6

Hoofdrapport

- ii - 9T6887.0 1/R0001/50 1324/DenB

15 december 2008



DSM l§:
000

_ oe 0
000

aOYAL HAIKONING

1 INLEIDING

1.1 Algemeen

DSM Agro b.v. (een businessgroep van Koninklijke DSM NV) produceert hoogwaardi-
ge stikstofhoudende meststoffen. Het belangrijkste afzetgebied voor de meststoffen is
Noordwest-Europa. De productielocaties van DSM Agro b.v. bevinden zich in Geleen

(site Chemelot) en IJmuiden. De ligging van Chemelot is afgebeeld in figuur 1.1.
Op Chemelot bevinden zich momenteel 2 ammoniakfabrieken (AFA 2 en AFA3), 2 sa 1-

peterzuurfabrieken (SZF4 en SZF5) en een fabriek voor kunstmestbereiding (NF2).
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Figuur 1.1: Kaart ligging Chemelot (schaal circa 1:100.000)
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In IJmuiden heeft DSM Agro momenteel 2 salpeterzuurfabrieken en een fabriek voor
kunstmestbereiding. Het hoofdkantoor van DSM Agro B.v. is gevestigd in Sittard.

Site ChemeJot
De site Chemeiot is de naam van het chemische industriecomplex in de gemeenten Sit-
tard-Geleen en Stein en gelegen rondom het kruispunt van A2 en A76 in Geleen. Ook
(een gedeelte van) de Haven Stein is onderdeel van de site Chemelot.

Op onderstaande foto is de situering van de bestaande salpeterzuurfabrieken SZF4 en
SZF5 en die van de geplande salpeterzuurfabriek SZF6 op de site Chemelot weerge-
ven. Een meer gedetailleerde kaart is opgenomen in bijlage 2.
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Figuur 1.2: Foto van locatie SZF6 nabij bestaande SZF4 en SZF5

Het industriegebied Chemelot heeft een oppervlakte van circa 800 hectare. Op het ter-
rein zijn een zestigtai grote en middelgrote chemische productieplants gevestigd. Deze
zijn in eigendom van verschillende entiteiten, onder andere DSM, SABIC, Limburgse Vi-
nylMaatschappij, Sekisui, Polyscope, Carbolim.

Door de technische, functionele en organisatorische samenhang van al die productie-
installaties, wordt het industrieterrein als één inrichting in de zin van de Wet milieube-
heer (Wm) gezien.
Als algeheel vergunninghouder van de Wm-milieuvergunning treedt op Chemelot Site
Permit b.v. (CSP). De Wm-vergunning is verdeeld in een locatiegeneriek deel en in fa-
briekspecifieke delen. De verschillende fabrieken zijn, afhankelijk van de grootte, be-
schreven in afzonderlijke fabriekspecifieke (deel)vergunningen.
De directie CSP is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle locatiegenerieke vergun-
ningsvoorschriften. De drijver van de deelinrichting, zijnde de fabrieksdirectie, is verant-
woordelijk voor de uitvoering van de fabriekspecifieke vergunningsvoorschriften, waarop
de directie CSP toezicht houdt.

Vanuit die context worden aanvragen voor nieuwe Wm-vergunningen altijd ondertekend
door zowel de directie CSP als de betrokken (fabrieks)directie.

De site Chemelot kent een gemeenschappelijk besturingsmodel dat gebaseerd is op de
Aandeelhoudersovereenkomst CSP respectievelijk het Managementhandboek CSP;

MER SZF6

Hoofdrapport - 2-
9T6887.01/R0001/501324/DenB

15 december 2008



DSM l§:
000_ 0.0
000

ROYAL HASKONING

beide stukken maken onderdeel uit van de vigerende Wm-vergunning, afgegeven door
de Provincie Limburg onder nummer 2005105.

Alle fabrieken op de site Chemelot zijn via het centrale afvalwaterafvoersysteem
aangesloten op de integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (IAZI). Voor het bedrijven
van die installatie is een Wm-(deel)vergunning afgegeven. Voor het lozen van gezuiverd
afvalwater is door het Waterschap Roer- en Overmaas een Wvo-vergunning afgegeven.

1.2 De voorgenomen activiteit op hoofdlijnen

DSM Agro b.v. (Agro) produceert op de site Chemeiot een grote hoeveelheid ammoniak
die met name bestemd is voor afnemers binnen de site. Er wordt een klein gedeelte ge-
leverd aan afnemers op de West-Europese markt en aan de vestiging van Agro te IJ-
muiden, waar Agro een 2" productielocatie bedrijft.
Op de site Chemelot wordt de ammoniak verwerkt in chemische producten en kunst-
mest. Bij Agro IJmuiden wordt deze ammoniak geheel verwerkt tot kunstmest.

Naast ammoniak is ook salpeterzuur nodig voor de productie van kunstmest. Daarvoor
bevinden zich zowel bij Agro Geleen als bij Agro IJmuiden elk twee salpeterzuurfabrie-
ken.

De op Chemelot geproduceerde hoeveelheid ammoniak is groter dan de vraag ter
plaatse. Vanuit de site wordt de ammoniak die niet in Geleen kan worden verwerkt per
spoor afgevoerd. De structurele afvoer vanuit Geleen naar IJmuiden omvat een volume
van ongeveer 116.000 ton ammoniak per jaar.

De Rijksoverheid heeft, met het oog op risicobeheersing en ten behoeve van bescher-
ming van het milieu, belang bij het beëindigen van de ammoniaktransporten zoals die
thans in opdracht van Agro tussen de vestigingen in Geleen en IJmuiden per spoor wor-
den uitgevoerd.

In het Kabinetsstandpunt Ketenstudies Ammoniak, Chloor en LPG (Kamerstukken 11

2003104, 27 801, nr. 26, 22 december 2004), heeft het kabinet aangekondigd zich in te
zetten om het structurele vervoer van ammoniak per spoor tussen Geleen en IJmuiden
te beëindigen. Dit kabinetsbesluit is uiteindelijk vertaald in een principeakkoord, hetgeen
in maart 2008 is getekend door de ministers van VROM en Verkeer en Waterstaat, DSM
NV en DSM Agro b.V.
Hierbij is aangegeven dat de gedetailleerde uitwerking van het akkoord zal worden vast-
gelegd in een convenant, af te ronden en te tekenen in 2009.

De hoofddoelstelling van dat convenant is:
. Het beëindigen van het vervoer per spoor van de gehele stroom ammoniak tussen de

vestigingen Geleen en IJmuiden uiterlijk op 31 december 2009, en
. Vergroten van de verwerkingscapaciteit voor ammoniak op de site Chemelot, gericht

op het in baians brengen van de productie en verwerking van ammoniak aldaar.

Om deze doelstellingen te bereiken zullen de salpeterzuurfabrieken gevestigd in IJmui-
den uiterlijk op 31 december 2009 uit bedrijf worden genomen en zal één van deze twee
fabrieken, de SZF-5, worden verplaatst naar de site Chemeiot. De demontage, herbouw
is gepland in 2010, en de opstart van deze fabriek staat gepland in het najaar van 2010.
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De ammoniakverwerking op Chemelot zal daardoor met (minimaal) 55.000 ton toene-
men.

Met de betrokken convenantpartijen zijn als voorbereiding op het principeakkoord uit
maart 2008 nog een aantal alternatieve mogelijkheden onderzocht. Dit betrof:
. Het bouwen van een nieuwe ammoniakfabriek te IJmuiden;

. Het aanvoeren van ammoniak per zeetransport, inclusief de uitbreiding van de op-
slagcapaciteit ter plaatse,

. Het aanvoeren van ammoniak per binnenvaartschip vanuit Geleen (Haven Stein) naar
de locatie IJmuiden.

Deze alternatieven worden met het oog externe veilgheidrisico's (samenhangend met
transport) en onvoldoende economisch rendement als niet haalbaar beschouwd.

Het verplaatsen van de SZF5 uit IJmuiden naar Geleen (en daar SZF6 te noemen) kent
milieuhygiënische, technische en financiële voordelen. De belangrijkste synergie- en in-
tegratievoordelen voor de geplande locatie zijn:
. De ammoniaktransporten per spoor worden verder gereduceerd, omdat in 2011 en

daarna minimaal 55 kton ammoniak per jaar extra wordt verwerkt op de site Chemeiot

(resultaatsverplichting voor Agro),
. Vanaf 2015 binnen de site Chemelot een additionele ammoiniakstroom van 61 kton

moet worden verwerkt (inspanningsverplichting voor Agro) waardoor het 'extern risico
spoortransport' afneemt,

. De incidentele salpeterzuurtransporten per tankauto van IJmuiden naar Geleen (ge-

middeld circa 10.000 ton Ijaar) worden gereduceerd tot nul,
. De in Geleen aanwezige logistieke faciliteiten zoals grondstofaanvoerl-opslag en pro-

ductafvoer/-opslag ten volle kunnen worden benut zodat in Geleen slechts zeer be-
perkte aanpassingen nodig zijn,

. De in Geleen aanwezige basisinfrastructuur voor nutsvoorzieningen, zoals stoom, wa-
ter, elektriciteit, e.d. tenvolle kunnen worden benut, waardoor een verbetering van de
energieprestatie van de geplande fabriek ontstaat,

. Gebruik kan worden gemaakt van de meetkamer, operators, werkplaats en techni-
sche dienst van de SZF4/5.

Het Chemelot-terrein behoort volgens het ProvinciaalOmgevingsplan Limburg (POL)
voor het economische cluster chemie tot een Provinciaal Economisch Kerngebied. In
het gemeentelijk bestemmingsplan heeft het de functie chemische industrie.

Met bovengenoemde argumenten heeft DSM Agro b.V. besloten om de bestaande sal-
peterzuurfabriek te IJmuiden te verplaatsen naar de site Chemelot. Deze verplaatsing
zal onderdeel worden van de afspraken in het op te stellen convenant.

Het (her)bouwen van SZF6 in Geleen is op basis van het Besluit milieueffectrapportage
van 1994, onderdeel C, artikel 21.6, m.e.r.-plichtig. Conform het gestelde in hoofdstuk 7
van de Wet milieubeheer heeft Agro een MER opgesteld. De m.e.r.-procedure is gekop-
peld aan de procedure voor het verkrijgen van de Wm-vergunning.

1.3 De procedure

De Wet milieubeheer vormt hier het kader voor de besluitvorming omtrent de realisatie
van de voorgenomen activiteit. De m.e.r.-procedure maakt deel uit van de vergunning-
verlening ingevolge de Wm.
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De milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij besluitvormingsprocessen. Degene die
bevoegd is het besluit te nemen waarvoor het MER wordt opgesteld, wordt aangeduid
als het bevoegd gezag. De aanvrager van het besluit wordt de initiatiefnemer genoemd.

De initiatiefnemer Agro heeft dit MER opgesteld voor besluitvorming door het bevoegd
gezag (GS van de Provincie Limburg) over de aanvraag (artikel art. 8.1 lid 1) van de
Wm-vergunning voor het veranderenlwijzigen van een inrichting.
Van toepassing zijn de categorieën 1,2,4.3 a.12 en 5 van het inrichtingen- en vergun-
ningenbesluit milieubeheer.

Zoals aangegeven zal de nieuwe Wm-vergunning SZF-6 worden aangevraagd door de
directie CSP (als algeheel vergunninghouder van de vigerende Wm-vergunning
2005105) en de directie van Agro (als vergunninghouder van de fabriekspecifieke
(deel)vergunning). De (deel)vergunning 'salpeterzuurfabrieken' (hoofdstuk 39 uit de vi-
gerende Wm-vergunning 2005105) zal als cluster van SZF-fabrieken worden uitgebreid
met de SZF6: de fabrieken SZF4, SZF5 en SZF6 werken dus onder één en dezelfde
(deel)vergunning (hoofdstuk 39).

In een m.e.r.-procedure zijn diverse stappen en besluiten te onderscheiden (zie figuur
1.3).

m.e.r. procedure
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Figuur 1.3: Samenhang m.e.r.-procedure en vergunningverlening (uit "Handleiding Mileueffectrappor-
tage" van 1 994)

Gelet op de voorschriften uit de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
zai over het opstarten van de SZF6 een meiding aan het Dagelijks Bestuur van het Wa-
terschap Roer en Overmaas worden afgegeven. Gedeputeerde Staten van Limburg
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dragen zorg voor de inhoudelijke afstemming van de betreffende procedures met de
wettelijke adviseurs.

De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de kennisgeving van de startnotitie in de
Staatscourant van 6 augustus 2008. Tegelijkertijd is de startnotitie ter inzage gelegd. Op
28 juli 2008 is de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen over de richtlijnen voor de inhoud van het MER. Het schriftelijk advies van de
Commissie m.e.r. (kenmerk 2144-23IKo/jr) werd op 30 september 2008 uitgebracht. De
richtlijnen voor de inhoud van het MER zijn op 21 oktober 2008 door het bevoegd gezag
vastgesteld (kenmerk 2008140349). Daarbij is rekening gehouden met de ontvangen ad-
viezen en de inspraakreacties.

1.4 Betrokken partijen

Voor deze milieueffectrapportage is Agro de initiatiefnemer. Gedeputeerde Staten van
de provincie Limburg treedt op als het bevoegd gezag en wordt bij haar besluitvorming
geadviseerd door de Commissie voor de milieueffectrapportage.
Daarnaast dient het bevoegd gezag ook advies te vragen aan de wettelijke adviseurs

(Inspecties VROM en LNV) en overleg te voeren met andere instanties en overheden
die belangen behartigen in het plangebied, onder meer de gemeente en het waterschap.
Het publiek wordt in de gelegenheid gesteld in te spreken op de MER.

Initiatiefnemer: Mede initatiefnemer:

DSM Agro B.v Chemelot Site Permit B.v.
Postbus 43 Postbus 601

6133 AA Sittard 6160 AP Geleen
Nederland Nederland

Contactpersoon initiatiefnemer: Contactpersoon vergunningaspecten:

Projectleider DSM Manufacturing Center

Han van Gorp Joost Linders

Telefoon 046-4764436 Telefoon 046-4766762

e-mail Han-H.Gor¡:-van(Qdsm.com e-mail Joost.Linders(Qdsm.com

Bevoegd gezag:

Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg
Postbus 5700

6202 MA Maastricht

1.5 Relatie tussen site-users op Chemelot

De site Chemelot heeft zich ontwikkeld tot een open industrieterrein, waarop fabrieksin-
stallaties van meerdere autonome rechtspersonen zijn gevestigd. De ondergrond, ge-
bouwen, infrastructuur en diverse faciliteiten van de site Chemelot zijn eigendom van
Chemelot BV als onderdeel van DSM Nederland B.V.

De site Chemelot werkt onder één Wm-vergunning, verdeeld in een locatiegeneriek deel
(hoofdstuk 1) en fabriekspecifieke delen (hoofdstukken 2, en verder).
Alle fabrieken (afzonderlijk of in clustervorm) zijn beschreven in de bedoelde fabriekspe-
cifieke hoofdstukken, welke onderdeel uitmaken van de Wm-vergunning 2005105.
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De houders van de deelvergunningen worden gezien als site-user binnen de site Che-
melot. De site-users zijn gebonden aan een tweetal basis overeenkomsten: de Aan-
deelhoudersovereenkomst CSP en het Managementhandboek CSP.
Mede op grond daarvan vormen de site-users op Chemelot één inrichting in het kader
van de Wet milieubeheer.

Als houder van de Wm-vergunning 2005105 treedt op Chemelot Site Permit B.v. (CSP).
De CSP-directie is door alle site-users gemachtigd om voor en namens hen op te treden
voor taken in relatie tot de Wet milieubeheer, zowel in bestuurlijke als ambtelijke zin.
Alle site users zijn eigenaarl aandeelhouder van CSP.
Het aandeeihouderschap van CSP is ondergebracht bij vier groepen, te weten:
. DMC (DSM Manufacturing Center B.V.), namens de DSM site-users,
. SABIC Limburg B.V., namens de SABIC site-users,
. De 'Vereniging van Overige Chemelot Site Users', namens de overige site-users,
. Chemelot 1 DSM Nederland BV als eigenaar van de ondergrond en de gemeen-

schappelijke infrastructuur.

SZF6 maakt onderdeel uit van aandeelhoudergroep DSM, meer specifiek Agro.

1.6 Genomen besluiten en verleende vergunningen

Voor de gehele site Chemelot is in 2005 een (revisie)vergunning afgegeven, te weten
Wm-vergunning 2005105, bestaande uit een locatiegeneriek deel (hoofdstuk 1) en een
aantal fabriekspecifieke delen ( de deelvergunningen per (c1uster)fabriek).

In hoofdstuk 1 zijn algemene eisen en voorwaarden opgenomen die voor alle site-users
op de site Chemelot gelden: dit hoofdstuk is in alle separate deelvergunningen veran-
kerd. Toezicht op het beheer en de borging van de vergunningvoorschriften berust bij de
directie CSP.
In de deelvergunningen zijn per installatielfabriek c.q. cluster van fabrieken eisen en
voorwaarden gesteld ter bescherming van het milieu. De feitelijke verantwoordelijkheid
voor het uitvoeren van de eigen fabriekspecifieke voorschriften berust bij de betrokken
fabrieksdirectie.

De voor de SZF6 relevante door de overheid genomen besluiten zijn:
. Revisievergunning Site Chemelot: kenmerk 05105, dd 14.06.2005;

. Wm-deelrevisie vergunning SZF 415, hoofdstuk 39: kenmerk 06159409, dd.

07.08.2007;
. Wm-melding 367 betreffende enkele aanpassingen SZF415, kenmerk 08125692 d.d.

24.07.2008;
. Aanvraag Wm-veranderingsvergunning SZF415 inzake nieuwe opslagtank T307, in-

gediend 11 september 2008, kenmerk 08136269;

. Wvo-vergunning site Chemelot: kenmerk V05-124, dd. 23.02.2006;

. Wvo-melding SZF 415 kenmerk V2007-002 d.d. 24.01.2007.

1.7 Te nemen besluiten

De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van de inrichting met een installatie voor
het produceren van salpeterzuur. De belangrijkste te nemen publiekrechtelijke besluiten
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in het kader van de realisatie van de SZF6 zijn de beschikkingen van het bevoegd ge-
zag met betrekking tot:
. Besluit aangaande de Wm-veranderingsvergunning ten behoeve van uitbreiding de

deelvergunning SZF4 en SZF5 met de SZF6 (Gedeputeerde Staten provincie Lim-
burg);

. Besluit/kennisgeving aangaande de revisie van het huidige Register van de Saiper-
zuurfabrieken als onderdeei van de WvO-lozingsvergunning (Waterschap Roer en
Overmaas);

. Besluit aangaande het verlenen ontheffng bouwhoogte in het kader van het bestem-
mingsplan (gemeente Sittard-Geleen);

. Besluit aangaande het verlenen bouwvergunningen (gemeente Sittard-Geleen).

I

Als gevolg van de uitbreiding van de salpeterzuurcapaciteit en de interne verwerking
daarvan, zal de kunstmestproductie (kalkamonsalpeter, KAS) in de bestaande installa-
ties op de site Chemelot op termijn toenemen van ca. 1200 tot ca. 1600 ktonljaar. Voor
deze capaciteitsvergroting zal tezijnertijd de aanvraag voor een revisievergunning van
de nitraatfabriek (NF2lHoofdstuk 26 van Wm2005105) worden ingediend en zal, gelet op
bijlage 0 van het Besluit milieueffectrapportage van 1994, categorie 21.6.c, een MER-
beoordelingsplicht plaatsvinden.

De uitbreiding van de kunstmestproductie inclusief eventueel transport van salpeterzuur
vanaf 2011 wordt los van de salpeterzuurproductie gezien.

Daarnaast zal de vigerende Wm-vergunning Infrastructuur waarin het transport van
grond- en eindproducten via weg en rail vanlnaarlop de site Chemelot is beschreven, in
de loop van 2009worden aangepast.

1.8 Overzicht ontwikkeling in de tijd

In onderstaande tijdbalk is een overzicht gegeven van de ontwikkelingen zoals die in dit
MER zijn beschreven. Deze tijdbalk geeft een indicatie over de verwachte stappen in de
tijd, en moet niet als absoluut worden opgevat.

06-l8.2008 Kennisgeving startnotitie salpeterzuuiiabriek

Opstellen MER salpeterzuuiiabriek +
Opstellen WM-vergunningsaanvraag

I 'Najaar 2008

2009 Besluitvorming MER en Wm salpeterzuunabriek

l' kwartaal 2009 MER-beoordeling uitbreiding NF2

Medio 2009 Indienen Wm-aanvraag uitbreiding NF2

Einde ammoniaktransport
Geleen-IJmuiden

Start extra spoortransport
ammoniak naar elders

(mogelijk) realisatie uitbreiding NF2

Bouw salpeterzuunabriek

Ingebruikname salpeterzuuiiabriek

Vol productie salpeterzuunabriek
Einde extra spoortransport

ammoniak naar elders
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Dit MER is opgedeeld in een hoofdrapport en een bijlagenrapport. In dit hoofdrapport
zijn de belangrijke onderdelen voor een m.e.r. aan de orde gesteld. Getracht is dit
hoofdrapport zo bondig mogelijk te houden, zonder in te boeten op duidelijkheid en
leesbaarheid. Het bijlagenrapport bevat achterliggende informatie, beschrijvingen en

Hoofdrapport

Inleiding (hoofdstuk 1)

'Nut en noodzaak' en doelstelling (hoofdstuk 2)
Geeft aan waarom de SZF6 op Chemelot wordt gerealiseerd
en welke doelstelling wordt gehanteerd voor de voorgenomen
activiteit.

Randvoorwaarden en uitgangspunten (hoofdstuk 3)
Voor de onderscheiden milieuthema's en aspecten.

Beschrijving van de alternatieven (hoofdstuk 4)
Behandelt achtereenvolgens het nulalternatief, het voorkeurs-
alternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief.

Effecten van de alternatieven (hoofdstuk 5)
Beschreven zijn de milieugevalgen van het nulalternatief, het
voorkeursalternatief, en het meest mileuvriendelijk alternatief.

Vergelijking van effecten (hoofdstuk 6)
De mileueffecten van het nulalternatief (als referentie), het
voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief
worden onderling vergeleken.

Het hoofdrapport wordt afgesloten met de meest
in het oog springende en de voor de besluitvorming
belangrijkste conclusies.

Separaat van het hoofd- en bijlagenrapport is een
samenvatting van het MER geleverd.

onderzoeksresultaten.

Dit hoofdrapport kent een drietal bijlagen:
1. Lijst van afkortingen

2. Planlocatie SZF6.

3. Vereenvoudigd processchema SZF6

Bijlagenrapport

Beleidskader (hoofdstuk 2)
Gaat in op het van toepassing zijnde beleid.

Wet- en regelgeving (hoofdstuk 3)
Behandelt de vigerende wet~ en regelgeving, normeringen,
en de besluiten die betrekking hebben op de m.e.r

Bestaande toestand en autonome ontwikkeling (hoofdstuk 4)
Beschrijft de bestaande toestand van het milieu op en nabij
Chemelot en de mileugevolgen van de autonome ontwikkeling.

Procesbeschrijving van de salpelerzuUlfabriek 6 (hoofdstuk 5)

Milieugevolgen van het VKA (hoofdstuk 6)
Behandelt de milieueffecten van de voorgenomen activiteit.

Mileugevolgen van het MMA (hoofdstuk 7)
Behandelt de milieueffecten van het meest milieuvriendelijk
alternatief.

Leemten ín kennis en informatie (hoofdstuk 8)
Bevat een overzicht van leemten in de beschrijving van de
bestaande milieutoestand (en de autonome ontwikkeling) en
van de milieueffecten van de alternatieven.

Evaluatieprogramma (hoofdstuk 9)
De onderwerpen voor het evaluatieprogramma zijn
benoemd.
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2 'NUT EN NOODZAK' EN DOELSTELLING

2.1 Nut en noodzaak

DSM Agro b.v. (Agro) produceert op de site Chemelot ammoniak, met name bestemd
voor site users op Chemelot. Een klein gedeelte daarvan wordt geleverd aan afnemers
op de West-Europese markt en aan de vestiging van DSM Agro te IJmuiden.

I
i

Zowel in Geleen (gedeeltelijk) als IJmuiden wordt de geproduceerde ammoniak verder
verwerkt tot kunstmest.

Voor het produceren van kunstmest is saipeterzuur als grondstof nodig. Er bevinden
zich in Geleen en IJmuiden elk twee salpeterzuurfabrieken.
Om de noodzakelijke hoeveelheid salpeterzuur in IJmuiden te kunnen produceren wordt
ca. 116.000 ton ammoniak per spoor vanuit Geleen naar IJmuiden getransporteerd.

Gelet op de risico's samenhangend met het transport van ammoniak hebben de ministe-
ries van VROM en V&W1 met DSM in maart 2008 een principeakkoord bereikt over de
afbouw van het ammoniaktransport tussen Geleen en IJmuiden. Uiterlijk 31 december
2009 moet het transport van ammoniak tussen Geleen en IJmuiden zijn geëindigd.
Het akkoord wordt verder uitgewerkt in een convenant (2009).

De hoofddoelstelling van het principeakkoord is:
. Beëindiging van het vervoer per spoor van de gehele stroom ammoniak tussen de ves-

tiging van DSM Agro te Geleen en de vestiging van DSM Agro te IJmuiden uiterlijk op
31 december 2009 en,

. Vergroting van de verwerkingscapaciteit voor ammoniak op Chemelot door verplaat-
sing van salpeterzuurfabriek 5 van IJmuiden naar Geleen.

Er zijn 2 fasen onderscheiden:
Fase 1: Ontmanteling van salpeterzuurfabriek 5 in IJmuiden en opbouw van deze fabriek
in Geleen. In 2011 en volgende jaren zal minimaal 55.000 ton ammoniak per jaar extra in
Geleen worden verwerkt. Dit is een resultaatsverplichting.

Fase 2: De verwerkingscapaciteit van ammoniak in Geleen wordt zodanig opgevoerd dat
uiterlijk in 2015 en volgende jaren additioneel nog eens minimaal 61.000 ton ammoniak in
Geleen verwerkt kan worden, waardoor de afvoer van deze reststroom overbodig wordt.
Dit is een inspanningsverplichting.

Het opheffen van het ammoniaktransport per spoor van Geleen naar IJmuiden, door de
verplaatsing van de salpeterzuurfabriek naar Geleen, leidt tot synergievoordelen. Naast
de in hoofdstuk 1 genoemde voordelen, is er sprake van het volgende:
. Energiebesparing vanuit transportbewegingen (vermijden wegtransport, reduceren

op- en overslag activiteiten en distributie,
. In tegenstelling tot de stand-alone positie van de SZF5, wordt de SZF6 in Geleen on-

derdeel van het totale energiesysteem van de site Chemelot, waardoor energie-
effciency van de SZF6 sterk wordt verbeterd,

. De directe aansturing van ammoniak-, salpeterzuur- en kunstmestproductie in Ge-

leen,

1 Volgend uit het: Kabinetsstandpunt Ketenstudies Ammoniak, Chloor en LPG (Kamerstukken I1

2003104, 27 801, nr. 26, 22 december 2004.
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. De meer optimale benutting van bestaande infrastructuur en voorzieningen op Che-
melot.

. Operationele kosten (schaalvoordelen).

Door deze vormen van synergie zal het totale rendement van de productieketen (uitge-
drukt in besparingen en kosten) worden verhoogd. Vertaald naar de productieprijs per
eenheid product betekent dat een verlaging van het kostprijsniveau van salpeterzuur en
kunstmest.

I

i

I

Overwegende het bovenstaande heeft DSM Agro de intentie de bestaande salpeter-
zuurfabriek SZF5 te IJmuiden te verplaatsen naar Chemelot. Deze salpeterzuurfabriek
wordt de SZF6.

2.2 Doelstelling

De primaire doelstelling is het beëindigen van het spoortransport van ammoniak van
Geleen naar IJmuiden. De afgeleide doelstelling is de (gedeeltelijke) verplaatsing van de
salpeterzuurproductie in IJmuiden naar Geleen (site Chemelot)
Hiertoe wordt de salpeterzuurfabriek SZF5 in IJmuiden ontmanteld en weer opgebouwd
als SZF6 in Geleen.

Door de verplaatsing wil DSM Agro het productieoverschot aan ammoniak wegnemen
door middel van lokale uitbreiding van de salpeterzuurproductie en de daaraan gekop-
pelde kunstmestproductie op Chemelot.
De capaciteit van de SZF6 bedraagt 280 kiloton 1 OO%-salpeterzuur per jaar en de
maximale capaciteit op dagbasis 765 ton 100%-salpeterzuur. Het geproduceerde salpe-
terzuur wordt als 60%-zuur afgeleverd.

Technische achtergrond
In de SZF 6 wordt ammoniak, vermengd met lucht, in een speciale oven (brander) bij ho-
ge temperatuur en met behulp van een katalysator verbrand tot stikstofmonoxide en wa-
ter. De stikstofmonoxide wordt met een overmaat zuurstof in een oxidatietoren in stikstof-
dioxide omgezet. De stikstofdioxide wordt in de absorptietoren in tegenstroom met pro-
ceswater geleid, waarbij salpeterzuur ontstaat. Het SZF6 productieproces is analoog aan
dat van de SZF5. Het bijlagenrapport bevat een procesbeschrijving van de SZF6.

De ammoniak wordt in de bestaande ammoniakfabrieken op Chemelot geproduceerd en
aangevoerd via de bestaande ammoniakringleiding. Het geproduceerde salpeterzuur is in
eerste instantie bedoeld voor de productie van ammoniumnitraat in de Nitraatfabriek 2 te
Geleen.
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3 RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN

3.1 Inleiding
Op basis van de analyse van het relevante vigerende beleid (hoofdstuk 2, bijlagenrap-
port) zijn de belangrijkste randvoorwaarden en uitgangspunten per hoofdaspect samen-
gevat.

3.2 Externe veilgheid

Met externe veiligheid wordt de veiligheid bedoeld van personen die zich bevinden in de
buurt van gevaarlijke stoffen. Deze personen kunnen risico's lopen door incidenten en
calamiteiten met deze stoffen.

i

I

Vanuit het beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
. Het plaatsgebonden risico (10.£ contour) mag de grens van het bedrijventerrein niet

overschrijden,
. De berekeningen worden uitgevoerd op basis van Safeti-ni, uitgaande van de laatst

ontvangen data uit de gemeentelijke bevolkingsfiles (december 2008),
. De SZF6 en de site Chemelot (VR 2004) voldoen aan het Bevi.

3.3 Lucht

De kwaliteit van de lucht om ons heen is afhankelijk van de uitstoot van stoffen naar de
lucht. Zowel in Europees als in nationaal verband zijn er normen gesteld voor de maxi-
male uitstoot van chemische stoffen en van fijn stof.

Vanuit het beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
. De van toepassing zijnde BREF grote volumina anorganische chemicaliën wordt als

basisdocument gehanteerd: de installatie dient te voldoen aan de regels uit het IPPC.
. Toetsing vindt plaats aan het Wet luchtkwaliteit (de relevante stoffen zijn stikstofoxi-

den en stikstofdioxide).

Geur
Eventuele geuroverlast moet worden voorkomen door toepassing van gesloten syste-
men (voornamelijk de rioleringssystemen).

3.4 Geluid en trillngen

Zowel in de huidige ais de toekomstige situatie is de emissie van geluid rond de site
Chemelot geregeld in een zonemodeL. Er zijn zones vastgelegd waarbinnen de geza-
menlijke activiteiten een bepaald geluidsniveau mogen produceren.

De maximale geluidniveau's rondom de site Chemelot zijn vastgeiegd in de zogenoem-
de MTG-waarden. Overschrijding daarvan door de uitbreiding van de salpeterzuurfa-
briek SZF6 is niet toegestaan.
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Vanuit het beleid worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
. De geiuidscontouren van de site Chemelot blijven ook met de uitbreiding van de

SZF6 binnen de huidige vigerende grenzen,
. Het aantal geluids- en trillingsgehinderden neemt niet toe ten gevolge van de komst

van de SZF6,
. Bij het realiseren van SZF6 worden de beste beschikbare technieken toegepast ten

aanzien van nieuwe apparatuur. De fabriek in IJmuiden is destijds gebouwd conform
de stand der techniek.

3.5 Energie

In het kader van de Kyoto overeenkomst neemt DSM deel aan het Convenant Bench-
marking (looptijd 2000-2012). Centraal in deze energieconvenanten staat de energie-
effciency index (EEI).

In Europees verband is overeengekomen om realisatie van de Kyoto verplichtingen
middels CO2 emissiehandel na te streven. Hiervoor hebben bedrijven in Nederland -
conform het geldende Programma van Eisen - een COi-monitoringsprotocol opgesteld.

De nieuwe salpeterzuurfabriek zal als zodanig deel uit gaan maken van de emissiehan-
delsvergunning Wm, Hoofdstuk 16, zoals die aan CSP is afgegeven.
Voor de SZF6 zal een emissiemonitoringsprotocol worden opgesteld en conform alle
andere deelnemende fabrieken onderdeel uitmaken van de jaarverslaglegging op dat
vlak.

De energie-intensieve bedrijven in Nederland rapporteren hun energieprestaties op twee
wijzen:
. De EEI realisatie wordt in het kader van het Convenant Benchmarking jaarlijks gerap-

porteerd aan het Verificatiebureau Benchmarking te Utrecht,
. Daarnaast rapporteren de bedrijven in het kader van het CO2-Monitoringsprotocol

jaarlijks na controle en goedkeuring door het Verificatiebureau Benchmarking aan de
Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) te Den Haag.

I

Per 1 januari 2009 zal het Verificatiebureau Benchmarking zich niet langer bezighouden
met de monitoringrapportages.

3.6 Afvalwater

Het afvalwater van SZF6 bestaat uit proceswater en koelwater en wordt via het riole-
ringssysteem afgevoerd naar de IAZI, waar de centrale verwerking van de afvalwater-
stromen van de op Chemelot gelegen bedrijven plaatsvindt.

Ten aanzien van het koelwater worden de voigende uitgangspunten gehanteerd:
. De SZF6 heeft een gesloten (proces)koelwatersysteem (eerste trap),
. Toevoegen van (geflocculeerd) kanaalwater uit het centrale koelwatersysteem site

Chemelot om verdampingverliezen tegen te gaan voor tweede trap-koeling,
. Mechanisch en chemisch conditioneren van koelwater om de kwaliteit te handhaven,
. Geen verontreinigingen vanuit het proces naar het koelwater.
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3.7 Verkeer en transportrisico's

Het verkeersbeleid in ons land is hoofdzakelijk gericht op één doel: het terugdringen van
de drukte op het wegennet. In dit MER wordt geen specifieke aandacht besteed aan de
effecten op verkeer en transport (in de zin van verkeersbewegingen en verkeersaan-
trekkende werking), omdat het productieproces van de SZF6 geen extra transport gene-
reert. Wel wordt in het kader van externe veiiigheid ingegaan op de reductie van het
transportrisico.

Spoortransport
In het kader van het met de Rijksoverheid afgesloten overeenkomst (maart 2008) wordt
het ammoniaktransport per spoor van Geleen naar IJmuiden per 31 december 2009 ge-
staakt. De met het transport samenhangende risico's op het vlak van externe veiligheid
worden vanaf dat moment vermeden.

Transport van grond- en hulpstoffen, eindproducten
Op het Chemelot-terrein zijn vrijwel alle voorzieningen voor een geoptimaliseerd trans-
port aanwezig. Het transport van de benodigde grondstoffen (voornamelijk ammoniak),
tussenproducten (iachgas en stikstofoxiden) en eindproduct (salpeterzuur) van de SZF6
vindt plaats door bestaande leidingsystemen op de site Chemelot.
Ammoniak voor de SZF6 is volledig afkomstig van de AFA 213 op Chemelot. Het eind-
product van de SZF6 wordt dan wel verwerkt op Chemelot in de NF2 dan wel getrans-
porteerd naar derden buiten Chemelot.
Na ingebruikname van SZF 6 ontstaat er een betere afstemming tussen aanbod en
vraag van salpeterzuur op de site Chemelot, waardoor minder salpeterzuur van buiten
hoeft te worden aangevoerd. In de tussentijd (2009 en 2010) wordt gerekend met een
extra invoer van ca. 40 kton HN03 (100 %) per jaar.

3.8 Natuur

Flora en fauna in de ons omringende natuurgebieden zijn beleidsmatig beschermd, zo-
wel op internationaal als nationaal niveau. De bescherming heeft tot doel de aantasting
van natuurwaarden door ontwikkelingen van buitenaf te voorkomen of terug te dringen.

In de omgeving van de site Chemelot zijn door het Ministerie van LNV drie Natura 2000
gebieden aangewezen in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het betreft de ge-
bieden:
. Grensmaas (152), geiegen op een afstand van 2,4 km ten westen van de voorgeno-

men activiteit (aangewezen),
. Geleenbeekdal (154), op 5,5 km zuidoostelijk van de toekomstige locatie van de

SZF6 (aangewezen),
. Bunder- en Elsloërbos (153) op een afstand van 4,7 km in zuidelijke richting (nog niet

aangewezen).

In het (ontwerp)aanwijzingsbesluit (derde tranche september 2008) zijn vooralsnog al-
leen de twee eerstgenoemde gebieden formeel aangewezen2 (figuur 3.1).

2 Website LNV
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Figuur 3. 1: Natura2000 gebieden rondom Chemelot, Bron: Atterra

Naast deze drie Natura 2000 natuurgebieden, ligt noordelijk van de site Chemelot nog
een beschermd natuurmonument, genaamd Grasbroek (figuur 3.2). Dit gebied ligt op
een afstand van bijna 4 km van Chemelot.
De status van beschermd natuurmonument3 vloeit voort uit de natuurbeschermingswet

(1998). De bescherming van dit natuurmonument legt geen beperkingen op aan de
komst van de SZF6 c.q. de uitbreiding van het SZF-c1uster: er zijn geen effecten die een
directe dan wel indirecte invloed hebben op dit gebied.

3 terrein of water, dan wel samenstel van terreinen of wateren, dat van algemeen belang is om zijn na-

tuurwetenschappelijke betekenis of zijn natuurschoon.
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Zuid-Limburg is aangewezen als Nationaal Landschap. Ook rondom Chemelot is sprake
van een Nationaal Landschap. Deze aanwijzing (bij behandeling van de Nota Ruimte,
2006) staat de realisatie van de SZF6 niet in de weg.

Uitgangspunt is dat de (stikstof)emissie van de SZF6 geen significant negatief effect
mag hebben op Natura 2000 gebied.

Met het oog op dit uitgangspunt is Agro verplicht in detail na te gaan in hoeverre de uit-
breiding met de SZF6 in Geleen aanleiding kan zijn tot significant negatieve effecten op
natuurgebieden en in hoeverre significant negatieve effecten uitgesioten kunnen wor-
den.
Agro heeft besloten om de maximale NOx-emissievracht uit de vigerende deelvergun-
ning 'salpeterzuurfabrieken' site Chemelotl Hoofdstuk 39 in de aanvraag van de nieuwe
Wm-deelvergunning niet te laten toenemen. Er wordt derhaive geen uitbreiding van de
emissiejaarvracht voor het cluster SZF4, SZF5 en SZF6 aangevraagd: het aangevraag-
de emissieplafond blijft gehandhaafd op 448 ton NOx op jaarbasis.

Daardoor is stikstofdepositie op Natura 2000-gebied niet meer relevant voor de toetsing
van de clusteruitbreiding, immers uitgangspunt is dat de stikstofemissie binnen de ver-
gunde jaarvracht blijft. Voor een nadere uitwerking van deze materie wordt verwezen
naar hoofdstuk 6.6. van het bijlagenrapport.

Doordat de totale stikstofvracht van de SZF-c1uster niet toeneemt, is er geen sprake van
additionele stikstofdepositie

I

3.9 Water en bodem

Waterhuishouding
De SZF6 fabriek wordt ingepast in de waterhuishoudkundige structuur van de site Che-
melot. Gelet op de 'ruimte' binnen het vigerende bestemmingsplan en de centrale be-
handeling van al het (afval)water in de IAZI is geen watertoets vereist.
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Bodembescherming
De SZF6-voorzieningen gericht op bodembescherming worden uitgevoerd conform de
NRB. Het voorzieningen niveau (vloeistofdichte vloeren) moet uiteindelijk leiden tot een
verwaarloosbaar risico.

3.10 Industriële synergie

In het POL is aangegeven dat hier via een clustering van bedrijven mogelijkheden zijn
voor innovatieve ontwikkelingen. Om de ontwikkeling van een dergelijk cluster te stimu-
leren is hieraan de voorwaarde verbonden dat zich op dit terrein alleen bedrijven vesti-
gen die een meerwaarde hebben voor het cluster, gelieerd aan de chemie.

De volgende randvoorwaarde is van belang:
o De SZF6 sluit aan op de bestaande proces- en energie-infrastructuur en sluit aan bij

de afspraken (energie-efficiency) die met betrekking tot elektriciteit-, stoom- en aard-
gasverbruik zijn gemaakt

o De SZF6 sluit in belangrijke mate aan op de bestaande productieketen voor kunst-
mest waardoor de grondstof ammoniak en het eindproduct salpeterzuur direct be-
schikbaar respectievelijk direct verwerkbaar is.

o De geproduceerde salpeterzuur kan intern aan andere site-users (bijvoorbeeld Se-
kisui) worden afgezet.

3.11 Licht
Er is nog geen wetgeving in Nederland op het gebied van lichthinder. Wel zijn er voor-
stellen in die richting. Uitgangspunt is dat lichtuitstoot naar de omgeving buiten Cheme-
lot zoveel mogelijk beperkt wordt door brongerichte maatregelen.

3.12 Landschap en cultuurhistorie

Cultuurhistorie is het zichtbare erfgoed dat de mens in zijn omgeving heeft achtergela-
ten. Beleidsnota's wijzen op het belang van het gebruik van cultuurhistorische waarden
bij het herinrichten van gebieden. De archeologische waarden staan sterker in de
schijnwerpers sinds de bescherming ervan in een Europees Verdrag uit 1992.

Het volgende uitgangspunt is van belang:
o Cultuurhistorische en archeologische waarden zoveel mogelijk behouden. Gelet op

de industriële historie van het terrein wordt nader archeologisch onderzoek niet nood-
zakelijk geacht. Op de toekomstige locatie van de SZF6 stond in de periode '30-'60
de salpeterzuurfabriek SZF2 (onderdeel van stikstofbindingsbedrijf) met een aantal
koeitorens (zie figuur 3.3 en 3.4). De waarschijnlijkheid van de aanwezigheid van ar-
cheologische waarden is daardoor nihiL.
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Figuur 3.3: Historisch terreingebruik en locatie SZF6

Figuur 3.4: Foto, vermoedelijk 50'er jaren, van nieuwe locatie SZF6 nabij de vier koeltorens.

De intensiteit van het ruimtegebruik op Chemeiot komt vooral tot zijn recht door:
. Gebruik te maken van een bestaand terrein dat beschikbaar is voor zware en groot-

schalige bedrijvigheid,
. Door verplaatsing van een grootschalige fabriek van elders, waardoor daar ruimte

ontstaat voor nieuwe ontwikkelingen.
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4 BESCHRIJVING VAN DE ALTERNATIEVEN

4.1 Inleiding
Uitgaande van 'nut en noodzaak', de doelstelling en de in hoofdstuk 3 beschreven rand.
voorwaarden en uitgangspunten zijn er een beperkt aantal alternatieven denkbaar:
. Als eerste zijn de kansen en knelpunten geïnventariseerd aan de hand van een be-

schrijving van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. De resultaten hiervan
zijn neergelegd in het bijlagen rapport in hoofdstuk 4,

. Er zijn, naast het nulalternatief, twee alternatieven geformuleerd, beschreven en ver-
geleken (zie dit hoofdstuk en verder, en hoofdstukken 6 en 7 van het bijlagenrapport).

In dit hoofdstuk worden de drie MER-alternatieven beschreven, te beginnen met het nu-
lalternatief.

4.2 Het nulalternatief

In het nulalternatief wordt de uitbreiding van de productiecapaciteit aan salpeterzuur
middels de SZF6 niet gerealiseerd, maar vindt er wel een autonome ontwikkeling plaats
op de site Chemelot, zoals geschetst in hoofdstuk 4 van het bijlagenrapport.

Het nulalternatief gaat uit van de autonome ontwikkeling op de site Chemelot in het licht
van de activiteiten van Agro, en meer specifiek de productieketen voor kunstmest.

De autonome ontwikkeling bestaat uit het continueren van salpeterzuurproductie in de
bestaande fabrieken SZF4 en 5. Realisatie van de SZF6 is niet aan de orde.
De ammoniakproductie kan tot 31 december 2009 nog worden afgewikkeld naar IJmui-
den. Na die tijd zal een alternatieve bestemming moeten worden gevonden.
De met de overheid in maart 2008 gesloten overeenkomst biedt ruimte voor een alterna-
tief (externe verwerking van ammoniak) per spoor, maar niet in IJmuiden.

De ammoniakproductie in de AFA 2 en 3 wordt op volcapaciteit gecontinueerd (3300
tonidag). De huidige productiecapaciteit van de SZF4 en 5 blijft gehandhaafd op de
maximale capaciteit, gezamenlijk 760 kiloton 100% salpeterzuur per jaar.

Aangezien de verwerking van ammoniak in IJmuiden na 31 december 2009 wegvalt,
wordt een alternatief buiten Chemeiot gevonden. De ammoniak wordt per spoor ver-
voerd naar dit alternatief, dat waarschijnlijk in België of Duitsland zal zijn gelegen.
Bekeken moet dan worden in hoeverre het ontsluiten van de site Chemelot door een
zuidelijke spooraansluiting de externe risico's in noordelijke richting kan reduceren. In dit
kader is in opdracht van VROM door SAVE (rapportnummer 186606-CA24, rev. 01, d.d.
1 september 2008) een nadere studie verricht.

De ammoniakproductie blijft een renderende productieactiviteit, echter de verkoop aan
derden leidt ertoe dat de activiteit ten opzichte van de huidige situatie minder winstge-
vend zal zijn.

De (schets van de) autonome ontwikkeling leidt tot:

. Blijvende risico's op het gebied van externe veiligheid (door ammoniaktransport) zo-
wel in noordelijke als zuidelijke richting,
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. Een hogere milieubelasting ten gevolge van extra transport,

. Meer transport van salpeterzuur naar de site Chemelot, vanwege tekorten door auto-

nome ontwikkelingen (verwerking door Sekisui, kunstmestproductie),
. Salpeterzuurproductie op een andere locatie waar minder of geen synergetische

voordelen zijn te behalen,
. Lager (financieel) rendement door transport van ammoniak naar afnemers en door

het ontbreken en ontberen van toegevoegde waarde op salpeterzuur en kunstmest.

Opgemerkt wordt dat de geschetste autonome ontwikkeling indruist tegen de in het prin-
cipeakkoord gemaakte afspraken.

(Ruimtelijke) Ontwikkelingen op de Site Chemeiot die mogelijkerwijs effect hebben op
onderscheiden milieuthema's als geluid, lucht en externe veiligheid zijn toegelicht in het
bijlagenrapport, paragraaf 4.3.

4.3 Het voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief betreft de verplaatsing van de salpeterzuurfabriek SZF5 uit IJ-
muiden naar Geleen.

Deze verplaatsing reduceert de transportrisico's van het spoortransport van ammoniak
en bereikt synergie in de productieketen van ammoniak-, salpeterzuur- en kunstmest-
productie (clusters AFA2, AFA3, SZF4, 5 en 6 respectievelijk Nitraatfabriek NF2). Uit het
oogpunt van energie-efficiency, milieuhygiëne, technische Infrastructuur en economie
leidt dit - in vergelijking tot de stand-alone positie van de SZF5 in IJmuiden - tot voorde-
len:
. Gebruikmaken van de aanwezige logistieke faciliteiten zoals grondstofaanvoerl-

opslag en productafvoerl-opslag via de bestaande logistieke voorzieningen die
slechts beperkt aangepast hoeven te worden,

. Het benutten van de in Geleen aanwezige basisinfrastructuur voor nutsvoorzieningen,
zoals stoom, water, elektriciteit, e.d., waardoor een significante verbetering van de
energieprestatie van de fabriek ontstaat;

. Gebruik kan worden gemaakt van de meetkamer, operators, werkplaats en techni-
sche dienst van de SZF415;

. Het vooral tijdens storingssituaties balanceren met processtromen van en naar SZF 4
en 5 waardoor de optredende milieubelasting kan worden geminimaliseerd,

. Gebruikmaken van de centrale afvalwaterzuivering (IAZI).

Procesbeschrijving4
De productie-installatie SZF6 noch het productieproces van de SZF6 zal niet worden
gewijzigd ten opzichte van de SZF5 in IJmuiden. De fabrieksonderdelen worden gede-
monteerd en herbouwd in Geleen. Een uitzondering daarop vormen onder andere se-
cundaire utility-leidingsystemen die, gelet op de koppeling met de site Chemelot infra-
structuur, door nieuwe aansluitingen zullen worden vervangen.

De nieuwe SZF6 zal onderdeel zijn van de vergunningscluster SZF4,5 en 6, en zal

4 Een uitgebreide procesbeschrijving is opgenomen in het bijlagenrapport, hoofdstuk 5.
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onafhankelijk van de bestaande SZF4 en SZF5 worden bedreven. De unit heeft een
maximum capaciteit van 280 kiloton (100%) salpeterzuur per jaar. De SZF6 is in 1987
gebouwd volgens de (toen) best beschikbare technologie en technieken. De unit is on-
langs (2006) door de Provincie Noord-Holland getoetst aan de IPPC-regelgeving en als
zodanig IPPC-proof verklaard.
Onderhoud, keuring en preventief onderhoud zijn uitgevoerd volgens de huidige regels
(GMP, Stand van de Techniek).

De gezamenlijke capaciteit van de salpeterzuurproductie binnen de site Chemelot zal
als gevolg van de realisatie van de SZF6 met 37 % worden uitgebreid tot uiteindelijk
1040 kiloton (100%) per jaar.

De benodigde ammoniak voor de productie van salpeterzuur in de drie fabrieken (SZF4,
5 en 6) wordt aangevoerd via het interne (bestaande) ammoniakringleidingsysteem.
De ammoniakproductiecapaciteit, te leveren via de AF2 en AFA3, zal gehandhaafd blij-
ven op 980 - 1020 ton op jaarbasis. De aanvoer van ammoniak naar de drie fabrieken
via het interne ringleidingsysteem zal (mede door het gedeeltelijk stoppen van de exter-
ne afvoer van ammoniak) toenemen van 350 ton tot 450 ton op jaarbasis. De aanvoer
van ammoniak naar derden binnen de site Chemelot zal licht stijgen (zie tabel 4.1 j.

De nieuwe SZF6- fabriek zal vanuit de bestaande DMF5 -meetkamer worden bediend.
Organisatorisch zal de SZF6 onder het management van DMF gaan vallen.

Het geproduceerde salpeterzuur van de SZF6 is primair bestemd voor verwerking intern
op de site Chemelot. Indien de verwerking van salpeterzuur niet op de site Chemelot
kan plaatsvinden, zal transport per as naar eiders plaatsvinden.
Het transport van salpeterzuur intern op de site Chemelot gaat via leidingen.

Volgens planning zal in het eerste kwartaal van 2009 worden gestart met de civiele
werkzaamheden. De in bedrijf name van de SZF6 is in de 2" helft van 2010 gepland.

Het processchema van het productieproces is opgenomen in bijlage 3.

Hulpstoffen
In de SZF6 worden dezelfde hulpstoffen gebruikt als bij de SZF4 en 5:
. gedemineraliseerd water, instrumentenlucht, werklucht, stikstof, waterstof en stoom.

Hulpsystemen
Voor de SZF6 zijn de volgende hulpsystemen aanwezig:
. Stoomsystemen op diverse druk- en temperatuurniveaus, namelijk: 110 bar-510°C;

38 bar-370 cC; 19 bar-300 °C en 3 bar-1800 cC. Voor het gevormde stoomcon-
densaat is een apart net aangelegd;

5 DMF: DSM Manufacturing Fertilizers
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. Condensaatreinigingsystemen waarin stoomcondensaten door middel van ionenwis-
seling geschikt worden gemaakt voor stoomopwekking:

. Gesloten tweetraps-koelwatersysteem waarin het water door middel van luchtkoeling
in temperatuur wordt verlaagd. In het systeem worden de benodigde conditione-
ringsmiddelen gedoseerd. Dit tweetraps koelwerk is indertijd ontworpen met het oog
op koeling met brak water in IJmuiden:

. Riolensystemen waardoor proceswater en schoon water naar de centrale afvalwater-
verwerking (IAZI) worden getransporteerd;

Bij de SZF6 wordt de in een gecombineerde N20INO,-remover met 2 katalysatorbedden
en ammoniakverbranding gevormde N20 voor een groot deel gereduceerd tot stikstof en
zuurstof. Tevens kan in deze reactor, met behulp van ammoniak en onder invloed van
de katalysator de geringe hoeveelheid niet- geabsorbeerde NO, voor een belangrijk deel
worden omgezet tot stikstof en waterdamp (zie paragraaf 5.2: lucht en geur).

Ten aanzien van het koelsysteem is gekozen voor een koeling met geforceerde trek.
De redenen hiervoor zijn dat de investering een factor 3 lager is in vergelijking met een
koeling met natuurlijke trek, een koeling met geforceerde trek minder ruimte inneemt, en
beter is in te regelen en daardoor minder chemicaliën verbruikt. Daarentegen is het
energieverbruik en lang tijd gemiddeld beoordelingsniveau van een koeling met natuur-
lijke trek lager.

Voor de SZF6 zijn geen nieuwe opslagvoorzieningen aan de orde. Er zal gebruik wor-
den gemaakt van bestaande voorzieningen en infrastructuur op de site Chemelot, en de
in aanvraag zijnde en nog te bouwen tank T307 (als onderdeel van de SZF4 en 5).

BREF
Bij het realiseren van de SZF6 zijn de Best Beschikbare Technieken (BBT) conform de
van toepassing zijnde BREF's van de EU leidend.
Op SZF6 is met name (verticale) BREF grote volumina anorganische chemicaliën
(LVIC) van toepassing. Hiernaast gelden de volgende horizontale BREF's:
. BREF Industriële koelsystemen,
. BREF Afgas- en afvalwaterbehandeling.

Bij de vergunningsaanvraag van de SZF6 wordt de unit als nieuwe installatie geken-
merkt met het oog op de emissie van NO, (75 ppm).

De toetsing aan de BREF's is opgenomen in bijlage 4 van het bijlagenrapport.

4.4 Meest milieuvriendelijk alternatief

Het MMA gaat uit van de bouw van een volledige nieuwe fabriek op Chemelot in plaats
de verhuizing van de SZF5 uit IJmuiden naar Geleen. Bij het ontwerp van een nieuwe
salpeterzuurfabriek wordt uitgegaan van de verticale BREF L VIC, en van dezelfde hori-
zontale BREF's als bij het VKA.

Voor de nieuwe fabriek (IPPC-proof, best bestaande technieken) wordt uitgegaan van
salpeterzuurfabriek procestype M/H6. De SZF6 in het VKA is van hetzelfde type. Tabel
4.2 vergelijkt de SZF6 in het VKA en de nieuwe fabriek in het MMA.

6 Dual medium/High, zie IPPC blz. 96
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De salpeterzuurfabriek SZF6 is in 2007 voorzien van een EnviNOx-reactor (Uhde-
katalysator) waardoor de N20 emissie wordt gereduceerd en een verdere verlaging van
de NO,-uitstoot wordt bereikt.

Net als de SZF6 (in het VKA) zal de nieuwe fabriek beschikken over:
. Ammoniakverdamper,
. Demister (druppelvanger) in zuigcompressor,

. Luchtfilter van compressor,

. Een koelwerk (echter ééntraps in plaats van tweetraps),

. UhdE-reactor ten behoeve van reductie NO,JN20 emissies.

7:b12\c b d í b . k í b . k. .

Thema Kenmerken SZF6 Kenmerken new plant MMA ver- Opmerking
sus VKA

Tvne nroces Dual medium/Hjah Dua! medium/Hiah = Ontimum

Capaciteit 280 kton/jaar 280 kton!laar Negatief voor

(klon/iaar) (oeen C8D.-oDtimum)' MMA

Energieverbruik Dubbel koelcircuit door koeling Enkel koelcircuit en nieu- Positief voor

met brak water in Ijmuiden wer desion MMA

Temneratuur 8900e 8g0oe = ¡ppe
Katalvsator Platina/Rhodium Platina/Rhodium - ippe
NiO.emissie UhdE-reactor UhdE-reactor = ¡ppe

'0,6 ka/ton 100% HN03 '0,6 kg/Ion 100% HN03

NOx-emissie UhdE-reactor ,7500m UhdE-reactor ,75 nnm - ippe
Geluid BBT BBT = IPPC, binnen

MTG-waarden

site Chemelot

Extern risico Geen imoact 00 PR!GR Geen imoact 00 PRiGR =

Afvalwater stikstof stikstof =

Bodem (NRB) verwaarloosbaar risico verwaar100sbaar risico -

;: gelijkwaardig

': Voor een juiste vergelijking is genoemde hoeveelheid aangegeven. Deze hoeveelheid is subopti-
maal, maar past in de scope van Agro. Een optimale capaciteit van een nieuwe plant bedraagt 340
kton/jaar.

Tussen de bouw van een nieuwe fabriek en de verplaatsing van de bestaande fabriek
bestaat een aanzienlijk verschil in kosten en tijd. De bouw van een nieuwe salpeterzuur-
fabriek vergt bij benadering een investering van € 100 miljoen, zie tabei 4.3. De beno-
digde tijd voor nieuwbouw is beduidend langer, circa een jaar extra, dan voor verplaat-
sing.

.

Onderdeel Toelichting Raming kosten

(miljoen €)
Kosten realisatie salpeterzuurfabriek Gebaseerd op C-begroting re- 60
(VKA) locatie van DSM Aoro')

Aanschaf en bouw nieuwe installatie Op basis van kentallen 100
(MMA)

') Een dergelijke begroting kent een onnauwkeurigheid van 25%
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5 EFFECTEN VAN DE ALTERNATIEVEN

5.1 Algemeen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen ac-
tiviteit, het meest milieuvriendelijke alternatief en het nulalternatief.

Het nulalternatief betreft de situatie die ontstaat als de voorgenomen activiteit of de in
beschouwing genomen alternatieven en varianten niet uitgevoerd worden. Voor de ef-
fecten en gevolgen van het nulalternatief wordt daarom uitgegaan van de bestaande si-
tuatie en de autonome ontwikkeling zoals in hoofdstuk 4 (Bijlagenrapport) omschreven.
Conform de richtlijnen voor het MER wordt als referentie voor het beoordelen en verge-
lijken van de alternatieven het nulalternatief gehanteerd.

De verwachte gevolgen voor de milieuaspecten externe veiligheid, iucht, geluid, energie,
water, natuur en bodem zijn per paragraaf aan de orde gesteld.

Het hierbij te beschouwen gebied omvat de locatie Chemelot en de omgeving daarvan,
voorzover daar effecten van de voorgenomen activiteit of een alternatief optreden. Dit
betekent dat de omvang van het studiegebied per aspect kan verschillen.

5.2 Milieugevolgen van het voorkeursalternatief

Externe veilgheid
De SZF6 zal onderdeel zijn van het Veiligheidsrapport van de site Chemelot en worden
opgenomen in het VR2009. De technische documentatie van de SZF6, vereist voor de
beschrijvingen en effecten daarvan in het VR, zal voorafgaande aan de opstart van de
fabriek door het bevoegd gezag moeten worden goedgekeurd.

De risicocontouren van de SZF6 zijn doorgerekend met de landelijke applicatie Safe-
ti.NL. Er is gebruik gemaakt van de onlangs (december 2008) door de gemeenten afge-
geven bevolkingsgegevens. De kwantitatieve risicoanalyse (aRA) is uitgevoerd voor de
SZF6 en voor de totale site Chemelot.

Er wordt voor de SZF6 fabriek individueel geconciudeerd (figuur 5.1):
. De 10-6 contour en de 10.8 contour (PR) van de SZF6 liggen binnen de terreingren-

zen van Chemeiot.

Uit de aRA blijkt dat voor de site Chemelot, inclusief de SZF6 (figuur 5.2) het volgende:
. Binnen de 10-6 contour van de gehele site Chemeiot bevinden zich geen kwetsbare

of beperkt kwetsbare objecten,
. Binnen de 10-6 contour van de gehele site Chemelot vinden geen veranderingen

plaats t.a.v. kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten,
. het plaatsgebonden risico van de site Chemelot in de gebieden met kwetsbare objec-

ten niet wijzigt als gevolg van de komst van de SZF6. Ook het individuele risico op de
verschillende referentiepunten wijzigt niet.

. Het groepsrisico van de site Chemelot wijzigt niet na de realisatie van de SZF6.
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Omdat na 31 december 2009 het ammoniaktransport tussen Geieen en IJmuiden op-
houdt en pas ná deze datum de SZF6 operationeel is, vindt tijdelijk ter overbrugging ex-
tra spoortransport van ammoniak plaats naar Duitsland of België. De gevolgen hiervan
voor de externe veiligheid zijn in opdracht van het ministerie van VROM door Bureau
SAVE berekend (rapportnummer 186606-CA24, rev. 01, d.d. 1 september 2008).

Voor het doorgaand vervoer door Maastricht (afwikkeling ammoniak richting België)
wordt een toename van zowel plaatsgebonden- als groepsrisico berekend. Ook voor het
doorgaand vervoer door en op het emplacement van Venlo (afwikkeling ammoniak rich-
ting Duitsland) is sprake van een stijging van het risico. In beide gevallen echter zijn de
toenames verwaarloosbaar, de groepsrisicocurves blijven ruimschoots (meer dan factor
100) onder de oriëntatiewaarde. Voor de Sittard en Roermond is geen stijging aan de
orde.

Lucht en geur
De emissie van NO, uit het cluster SZF4, 5 en 6 wordt gebonden aan de plafondwaarde,
zijnde de huidige plafondwaarde van de SZF4 en 5 fabrieken, op 448 ton op jaarbasis.
Deze plafondwaarde zal ais zodanig in de aanvraag van de nieuwe Wm-vergunning,
bedoeld voor de cluster SZF4,5 en 6 (Hoofdstuk 39) worden verankerd.

De NO,-emissiecijfers van de SZF5 (Geleen) en SZF5 (IJmuiden) in de periode vóór en
na inbouw van de Uhde EnviNOx reactoren (inbouw in 2007), laten verlagingen zien.

Derhalve is aangetoond dat de NO,-uitstoot van het cluster SZF4,5,en 6 in vergelijking
tot de NO,-uitstoot opgenomen in de vigerende vergunning van Geleen niet zal leiden
tot verdere verhoging. De NO,-uitstoot voor het nieuwe cluster zal worden gehandhaafd
op 448 tonijaar.
Ter onderbouwing hiervan zijn in tabel 5.1 gerealiseerde NO,-emissies afgezet tegen de
daadwerkelijke salpeterzuurproductie en omgerekend naar de maximale NO,-emissie bij
maximale productiecapaciteit.

Tabel 5 j' Onderbo in NO emissie lalond. .

Jaar SZF6 SZF5 SZF4

Gerealiseerde emissie Ton NO. per jaar

2005 197 145 73

2006 183 138 72

2007 180 109 61

2008 95 133 62

Jaar SZF6 SZF5 SZF4

Productie salpeterzuur Kton HNO, per jaar

2005 199 535 128

2006 198 507 153

2007 195 493 128

2008 223 497 147

Jaar SZF6 SZF5 SZF4 Totaal

Max. emissie bij max. produc- Ton NO, per jaar

tiecapaciteit
2005 277 157 102 537

2006 259 158 85 501

2007 258 128 86 472

2008 119 155 76 350
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In de tabel is zichtbaar de verlaging (vanaf 2007) van NOx-emissie door de inge-
bruikname van de Uhde-reactor. De maximale berekende NOx-emissie is vanaf 2007
beneden het piafond van 448 tonijaar. Bij deze berekening moet worden opgemerkt dat
er van uitgegaan is dat de effectiviteit van de Uhde-reactor op peil blijft. Hierbij geldt dat
de toekomst zal moeten uitwijzen of deze nieuwe technologie zo stabiel blijft als het zich
nu na een jaar bedrijfservaring laat aanzien.

Op deze wijze is duidelijk gemaakt dat het cluster SZF4, 5 en 6 binnen het NOx-
emissieplafond van 448 tonijaar, zijnde de huidige vergunde hoeveelheid voor de
SZF415, kan produceren.

I'

Bovendien gelden de volgende omstandigheden:
. Procestechnische aanpassingen in de procesvoering van de SZF4 maakt het mogelijk

om de emissie van Nox te sturen op een niveau van 75-80 ppm.
. De installatie van de Uhde EnviNOx reactoren in zowel de SZF5 als de (nieuwe)

SZF6 fabrieken, leidt tot reductie-effecten, zowel voor N20 als voor NOx.
. Fiexibele sturing van de drie fabrieken, gebaseerd op de technische beschikbaarheid

daarvan gedurende het jaar, zal leiden tot het optimale gebruik van het vergunde
emissieplafond van 448 ton per jaar.

De site Chemelot i.c. CSP heeft een vergunning voor zowel COr als NOx-handel. Ook
de SZF6 neemt deel aan de NOx-emissiehandel. De SZF6 wordt geïntegreerd in de mo-
nitoringpiannen van de SZF 415. Hieronder valt ook de emissie van N20.
Aan de SZF6 zijn NOx rechten toegekend op basis van een door de overheid vastge-
stelde Performance Standard Rate. De werkelijke NOx en N20 emissie zal worden ge-
meten.

Bij de SZF6 komen onder normale bedrijfsomstandigheden geen geuremissies vrij.

Geluid en trilingen
De site Chemelot wordt in het kader van de Wet geluidhinder gezien als onderdeel van
een gezoneerd terrein. Rondom het terrein bevindt zich een 50 dB(A)-contour die wordt
bewaakt op een twintigtal berekeningspunten (S50-01 tlm S50-20).
Daarnaast zijn er in het rekenmodel van de Chemelot-site een 11-tal zogenoemde
DoelStellingspunten (DS) opgenomen met ieder hun eigen MaximaalToelaatbaarGe-
luidsniveau (MTG-waarden).

De bedrijfsvoering van de SZF6 zal zich kenmerken door continubedrijf. In algemene zin
wordt gesteld dat nieuwe apparaten worden aangekocht op basis van het principe 'Iow
noise by design' en voldoen aan de huidige stand der techniek. Door de gekozen locatie
op de site Chemelot, zullen de geluid bronnen van de SZF6 in de richtingen van de wo-
ningen worden afgeschermd. De invloed van de SZF6 op de omgeving wordt, mede
hierdoor, zeer gering.

Door berekeningen zijn de geluid belastingen bepaald op de DS-punten door etmaal-
waarden (tabel 5.2).
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7:b/52Et d eh / t OS. .

Chemelot site Etmaalwaarden Bi (dB(A))~
OS01 59.5 59.5 0.0 60
0802 59.4 59.4 0.0 60
0503 57.7 57.7 0.0 59
0504 56.2 56.2 0.0 56
OS05 54.3 54.3 0.0 57
0806 57.8 57.8 0.0 58
0507 56.4 56.4 0.0 57
0808 55.8 55.9 0.1 57

0809 55.3 55.3 0.0 56
0810 52.9 52.9 0.0 55
OS11 58.4 58.5 0.1 60

Sommatie van de te verwachten geiuidimmissie (door de nieuwe SZF6 en de heersende
geluidbelasting van de andere installaties), toont dat de afgeronde gecumuleerde ge-
luidbelasting past binnen de vigerende MTG van de DS-punten.

Naar verwachting zullen er op de OS-punten geen piekgeluiden waarneembaar zijn.
Er zijn tot op heden buiten de terreingrenzen van de Chemelot-site geen klachten ge-
weest over trillingen. Omdat SZF6 vergelijkbaar is met de bestaande SZF5, waarbij
geen sprake is van trillingen, zijn geen trillingen te verwachten.

Energie
De nieuwe unit SZF6 wordt als stoomieverancier aan het centrale stoomnet van de site
Chemelot gekoppeld. In tegenstelling tot de min of meer stand-alone positie die de
SZF5 in IJmuiden innam, betekent deze koppeling een belangrijke toename van de
energie-effciency van de SZF6:
. De SZF6 gaat in vergelijking met de SZF5 in IJmuiden ca. 30 % meer stoom gaat le-

veren,
. In Geleen wordt voor de verdamping van ammoniak gebruik gemaakt van de rest-

warmte van intern koelwater. In IJmuiden werd daar 3 bar stoom voor gebruikt, met
een volumestroom van 3,6 ton per uur.

Natuur en landschap
Binnen een straal van circa 5 kilometer rondom Chemelot zijn beschermende natuurge-
bieden geïnventariseerd. Binnen deze straal zijn een beschermd natuurmonument en
drie Habitatrichtlijngebieden aanwezig waarvoor een procedure tot aanwijzing als Natura
2000 gebied (Natuurbeschermingswet) loopt.

Doordat de emissie aan NO, door de SZF6 opgevangen wordt binnen de huidige ver-
gunde hoeveelheid van de de vergunningscluster SZF4 en 5 (448 ton NO,ljaar), zal
geen extra depositie van stikstof ter plaatse van beschermde gebieden plaatsvinden.

In het kader van de Flora- en faunawet is een fiora- en faunaonderzoek (quickscan) uit-
gevoerd op het terrein van de voorgenomen activiteit. Uit dit onderzoek is gebleken dat
geen beschermde inheemse soorten in het onderzoeksgebied voorkomen. Geconclu-
deerd is dat, voor de werkzaamheden met betrekking tot de oprichting van de SZF6,
geen ontheffng in het kader van de Flora- en faunawet art. 75 nodig is.
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Water
Door de SZF6 wordt proceswater en koelwater gebruikt. Als proceswater wordt demiwa-
ter aangewend.

Het door de SZF6 geproduceerde afvalwater bestaat uit proceswater en koelwater. De
centrale verwerking en zuivering daarvan gebeurt door de Integrale Afvalwater Zuive-
rings Instaliatie (IAZI).
Het afvalwater van de SZF6 wijkt niet af van de bestaande afvalwaterstromen van de
SZF 415. Bij de salpeterzuurbereiding is de lozing van stikstofcomponenten, met name
nitraat van belang. De lozing levert additioneel geen significante bijdrage (ca. 1,4 %) en
de vigerende lozingsnormen van het effuent IAZI worden als gevolg van deze toename
niet overschreden.

Op grond van Brzo'99 is een milieurisicoanalyse (MRA)voor het oppervlaktewater ge-
maakt.
Er zullen geen negatieve effecten op de Grensmaas optreden met betrekking tot de ac-
tiviteiten van de SZF 41516. Op basis van controlelijsten is geconcludeerd dat in algeme-
ne zin wordt voldaan aan de stand der veiligheidstechniek (bijlage 2 van de MRA).

Bodem
Bij de bouw van de SZF6 vrijkomende grond zal conform het bodembeheerplan van de
site Chemelot, zoals vastgesteld in het Plan van Aanpak Bodemsanering 2000, worden
verwerkt. De nieuwbouw heeft geen effect op de aanwezige concentraties aan stoffen in
het grondwater (diepte circa 15 m-maaiveld).
De kwaliteit van het grondwater wordt gecontroleerd in het kader van het Grondwater-
monitoringsysteem, onderdeel van het Pian van Aanpak Bodemsanering.

In het kader van de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) wordt een bodemri-
sicoanalyse voor de SZF6 uitgevoerd. Er zai sprake zijn van een verwaarloosbaar risico.

Best beschikbare technieken
De Best Beschikbare Technieken (BBT's) zijn beschreven in Europese BBT referentie
documenten, de zogenaamde BREF's. De volgende BREF's zijn voor de realisatie van
de SZF6 relevant:
. BREF industriële koelsystemen, 2001
. BREF afgas- en afvalwaterbehandeling, februari 2003
. BREF Grote volumina anorganische chemicaliën (ammoniak, zuren en kunstmeststof-

fen), augustus 2007

Uit toetsing aan de BREF's blijkt dat de SZF6 voldoet aan het gestelde in deze docu-
menten en dus conform de best beschikbare technieken functioneert.

Afvalstoffen
De salpeterzuurfabrieken produceren onder normale omstandigheden geen procesge-
bonden afvalstoffen en slechts een zeer beperkte hoeveelheid procesonafhankelijke af-
valstoffen, voornamelijk niet-gevaarlijk bedrijfsafval en afgewerkte olie van pompen
enlof compressoren.

Visuele hinder
Gezien de ligging van de SZF6, pal naast de SZF 4 en 5, geen omwonende in de direc-
te omgeving, en de huidige skyline van het Chemelot-terrein zal de uitbreiding naar ver-
wachting geen toenemende visuele hinder veroorzaken.
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Effecten in het buitenland
De kortste afstanden in vogelvlucht vanaf de site tot aan de grenzen met het buitenland,
bedragen in oostelijke richting tot aan de grens met Duitsland circa 7 km en in westelijke
richting tot aan de grens met België ruim 3 km. Voor de onderscheiden milieuaspecten
zijn geen effecten in het buitenland aan de orde.

i

I

5.3 Milieugevolgen van het MMA

Hier wordt ingegaan op het aspect energie, het enige aspect waarop het MMA en VKA
van elkaar afwijken.

Per ton HN03 100% Per ton HN03 100% Per ton HN03 100%

Ton NH3 0.285 0,282 0,282

Stoomverbruik NH3 verdam. Ton 3 bar 0.125 0 °

er

Stoom roductie 40 bar ton Ton 40 bar 0,955 0.955 n.b.

Stoomverbruik Ton 40 bar 0,589 0,589 n.b.

Stoomex ort Ton 40 bar 0,366 0.366 0.65

Stoomverbruik Ton 1,5 bar 0,164 0,164 0.05

Elek. Verbruik lant kWh 8,7 8.7 8.5

Elek. Verbruik koelwater kWh 39.1 38,6 20

Elek. Verbruik totaal kWh 47,8 47,3 28.5

0) Gerealiseerde productie SZF5 in 2007

") Maximale capaciteit

Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat een nieuwe fabriek beduidend minder energie
verbruikt dan de bestaande SZF5 in IJmuiden of de SZF6 op Chemelot. Het betreft elek-
triciteitsverbruik en stoomexport.
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6 VERGELIJKING VAN EFFECTEN

6.1 Algemeen

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de
beschouwde alternatieven op een overzichtelijke wijze in tabelvorm onderling vergele-
ken en vergeleken met de bestaande toestand met en zonder autonome ontwikkeling.

6.2 Kwantitatieve vergelijking op de aspecten

Externe veiligheid
Vergeleken met de autonome ontwikkeling hebben het VKA en het MMA geen invloed
op het extern risico. Er vallen geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten binnen de
10-6 contour. Binnen de 10-6 contour van de gehele site Chemelot vinden geen verande-
ringen plaats m.b.1. kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Het groepsrisico veran-
dert niet (zie 5.2.)

Lucht
De kwantitatieve vergelijking van de alternatieven met betrekking tot emissies naar de
lucht is uitgevoerd op basis van de beschreven emissies en immissies (hoofdstuk 4, 6
en 7 Bijlagenrapport). In de onderstaande tabel zijn de emissies naar de lucht voor de
huidige situatie, de autonome ontwikkeling, het voorkeursalternatief en het meest mili-
euvriendelijke alternatief weergegeven.
Een beiangrijk gegeven bij de uiteindelijke beoordeling is het feit dat de additionele
NOx- emissie van de SZF6 volledig binnen de huidige vergunde waarde van het cluster
'salpeterzuurfabrieken'(hoofdstuk 39) zal worden verdisconteerd. De onderbouwing
hiervoor is in tabel 5.1 gegeven.

StikstofoxideN,O 1700" 3906 250
0) Deze verhoging is administratief: onderbrengen van de WKC Swentibold bij Chemelot installaties.

00) Deze verlaging is het gevolg van de N,O reductiemaatregel door implementatie van een UhdE-

reactor in de SZF5 te Geleen eind 2007.

***) Deze emissies worden opgevangen binnen de vergunde hoeveelheid voor de SZF4 en 5.

In de autonome ontwikkeling van de Site Chemelot als geheel wordt een daling voorzien
van de achtergrondconcentratie (generiek) en reductie van de NOx emissie door ver-
vanging van twee stoomketels (K2300 en K3300 in de periode 201112012).
Lopende 2010 zal een verdere studie worden gestart om te bezien op welke wijze de
stoomketeis, gesitueerd op het noordelijk gedeelte van de site Chemeiot, in de periode
na 2016 kunnen worden vervangen. Vervanging heeft een positief effect op de NOx
emissies.

Er blijkt dat er geen verschil bestaat met betrekking tot de effecten op de iuchtimmissie
tussen het VKA en het MMA. In beide gevallen is uitgegaan van de BREF L1VC met als
bovengrens voor nieuwe installaties 75 ppm NOx en 0,6 kg NiO per ton HN03 100%.
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Geluid
Het VKA en MMA zijn vergelijkbaar. De geluidsbelasting in het VKA en in het MMA is
slechts 0,1 dB(A) hoger op twee van de zonepunten en doelstellingspunten dan de ge-
luidsbelasting in het nulalternatief.
Toetsing van de geluidimmissie aan de Maximaal Toelaatbare Grenswaarden (MTG) op
de DoelStellings-punten (OS-punten) iaat zien dat de geluidimmissie past binnen de be-
schikbare akoestische ruimte.

Energie
In het MMA wordt efficiënter met energie omgegaan dan in het VKA. Dit blijkt met name
uit het feit dat in het MMA voor elke ton product, minder energie verbruikt wordt dan in
het VKA. In het VKA wordt net wat efficiënter met energie omgegaan dan in de be-
staande SZF5 in IJmuiden. In tabel 5.3, dit rapport, is deze vergelijking uitgebreid weer-
gegeven.

Water
De kwantitatieve vergelijking tussen de alternatieven met betrekking tot de invloed op de
waterkwaliteit is gebaseerd op de in het bijlagenrapport (hoofdstuk 4, 6 en 7) beschre-
ven emissies.
In onderstaand tabel 6.2 is deze invloed voor de huidige situatie, de autonome ontwikke-
ling, het VKA en het MMA weergegeven.

v ,. rk ,. . d 1) .
VI. . . . .

Stof Coneen. Huidig4) autonome ontwikkeling SZF6 na MMA na
tratie na Zijtak Ur na Zijtak Ur') Zijtak Ur Zijtak Ur

Eijsden

S s 3.6Stikstoftotaal3) 3,6 4,8 5,8 4,8
1) Voor een ruwe kwantitatieve inschatting van de invloed van de uitbreiding met SZF6 op de waterkwaliteit van

de Maas is de bijdrage van resp. autonome ontwikkeling, SZF6 en het MMA opgeteld bij de waterkwaliteit te
Eijsden. Uitgangspunt hierbij is dat er geen andere lozers op de Maas zijn tussen Eijsden en Zijtak Ur die de-
ze component beïnvloeden.

2) Gemiddeld maasdebiet: 176 m3/sec.

3) 1 O-percentiel: 20 m3/s (laag maasdebiet)

4) De huidige bijdrage is gebaseerd op de periode 2004-2006.

5) Tot en met 2010.

Uit tabel 6.2 blijkt dat de kwaliteit van het Maaswater bij een gemiddeld debiet in de hui-
dige situatie wordt beïnvloed door de lozing van het effuent van de IAZI (circa 5% toe-
name). De autonome ontwikkeling leidt tot een extra belasting van de Maaswaterkwali-
teit.
Het VKA en MMA zijn vergelijkbaar. De bijdragen van het VKA en MMA aan de lozing
van stikstof totaal zijn minimaal (orde grootte "1%). De komst van de SZF6 beïnvioedt
de kwaliteit van het Maaswater niet negatief.

Bodem en archeoiogie
De invloed van het VKA en het MMA zijn vergelijkbaar.

Natuur en landschap
Verondersteld wordt dat de invloed van het VKA en het MMA vergelijkbaar zijn. Omdat
de stikstofemissie van de SZF6 opgevangen wordt binnen de vergunde hoeveelheid van
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het cluster SZF 415 (448 ton NOxljaar), wordt extra stikstofdepositie ter plaatse van de
beschermende natuurgebieden vermeden.

6.3 Kwalitatieve vergelijking op aspecten

Onderstaande tabel 6.3 maakt een vergelijk op locatieniveau: het VKA, MMA en nuIal-
ternatief zijn beschouwd voor de site Chemelot. Ten aanzien van de autonome ontwik-
keling is uitgegaan van het staken van het spoortransport van ammoniak per 2010, im-
mers het principeakkoord is leidend. Aangezien het principeakkoord ook uitgaat van
vergroting van de verwerkingscapaciteit van ammoniak op Chemelot, is de in de tabel
gepresenteerde vergelijking van effecten vooral interessant voor de vraag: Verplaatsing
van de bestaande fabriek van IJmuiden naar Geleen of de nieuwbouw van een fabriek
op Chemelot? De vraag of er een salpeterzuurfabriek op Chemelot kan of mag komen is
onderschikt.

Transportrisico's zijn om bovengenoemde reden derhalve niet opgenomen in de tabeL.

7:b163K UI' /"' I' . d . 1 d d It t h t .,. . . .

Milieuaspecten
Huidige si. Autonome

SZF6/VKA MMAtuatie ontwikkeling

Externe veilaheid 0 0 0 0

Lucht 0 - 0 0

Geluid 0 0 0 0

Eneraie-efficiëntie 0 0 + ++

Svneraiewinst 0 0 + +

Water 0 - - -

Badem 0 0 0 0

Natuur 0 0 0 0

Mileu afweaina 0 .2 +1 +2
Investerino in € n.v.!. n.v.!. 60 mll'oen* 100 milioen

Benodiade realisatieti'd n.v.t. n.v.!. 0 -

Dervinaskosten 11 ir) in € n.v.!. 40-45 milioen"

Totaal afweaina 0 . + 0

De referentjesituatje is in alle gevallen de huidige situatie.

. In dit bedrag zit de bijdrage van de overheid verdisconteerd.

.. Het betreft 1 extra jaar ten opzichte van het VKA

De toelichting bij de tabel luidt als volgt:

. "+": een gunstige invloed op het betreffende milieuaspect,

. "0" betekent dat er qua milieueffecten geen invloed te verwachten is, de huidige situatie is de referentiesituatie,

. u_": een beperkte negatieve invloed op het betreffende miljeuaspect.

Bovenstaande vergelijking van effecten gaat uit van de in het principeakkoord gemaakte
afspraken. Indien we deze afspraken even als 'niet gemaakt' beschouwen moet niet ai-
leen het locatieniveau (Chemelot) maar ook de situatie in IJmuiden in de vergelijking be-
trokken worden. Immers daar is sprake van een werkende salpeterzuurfabriek. De auto-
nome ontwikkeling behelst dan het in bedrijf houden van de salpeterzuurfabriek in IJ-
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muiden. In deze vergelijking is de centrale vraag veeleer of de komst van een salpeter-
zuurfabriek op Chemelot voordelen biedt ten opzichte van de vestiging in IJmuiden.

Op dat macroniveau pakt de vergelijking in relatieve zin nog gunstiger uit voor het VKA
en MMA. Tabel 6.3 ziet er, getransformeerd naar dat macroniveau, als volgt uit (tabel
6.4).

T.b164K Ut I"k d . I d d It t h t 'l. . .

Huidige Autonome
SZF6/ VKAMilieuaspecten MMA

situatie ontwikkeling

Externe veiligheid op Che- 0 0 0 0

melot

Externe veiligheid IJmuiden 0 - + +

INH,ooslaol
Transportrisico's 0 -- ++ ++

Lucht Chemelot 0 - 0 0

Lucht IJmuiden 0 - + +

Geluid Chemelot 0 0 0 0

Geluid IJmuiden 0 0 + +

EnerQie-efficiëntie 0 0 + ++

Svneroiewinst OP Chemelot 0 - + +

Water (lAZI Chemelotl 0 -- + +

Bodem 0 0 0 0

Natuur 0 0 0 0

Mileu afweaina 0 .8 +8 +9

Productiekosten salpeter- 0 0 + +

zuur

Transportkosten/iaar in € 0,7 milioen - 0 0

Investerina in € n.v.!. n.v.!. 60 milioen' 100 miloen

DervlnQskosten (1 irl in € n.v.!. 40-45 milioen

Benodiade realisatietiid n.v.!. n.v.t. 0 -

Totaal afweging 0 . ++ +

De referentiesituatie is in alle gevallen ten opzichte van de huidige situatie.

* In dit bedrag zit de bijdrage van de overheid verdisconteerd.

De toelichting bij de tabel luidt als volgt

. "++": een zeer gunstige invloed op het betreffende (milieu)aspect,

. "+": een beperkt gunstige invloed op het betreffende (milieu)aspect,

. "0" betekent dat er qua (milieu)effecten geen invloed te verwachten is, de huidige situatie is de referentiesituatie,

. "-": een beperkte negatieve invloed op het betreffende (milieu)aspect,

. "__": een grote negatieve invloed op het betreffende (milieu)aspect.

MER SZF6

Hoofdrapport - 34-
9T6887.01/ROOO 1/50 1324IDenB

15 december 2008



DSM l§:
0000.0
000

ROYAL H'iKONING

6.4 Conclusie

In de vergelijking van milieueffecten op locatieniveau (conform de in het principeakkoord
gemaakte afspraken) scoort het MMA beter dan het VKA, het onderlinge verschil is ech-
ter relatief klein. Zowel het VKA ais MMA scoren beter dan het nulalternatief. Deze uit-
komst wordt versterkt in de vergelijking op macroniveau, waarbij ook de autonome ont-
wikkeling in IJmuiden is beschouwd als ware het principeakkoord niet gesloten.
Wanneer naast de milieueffecten ook het kostenaspect (omvang van de benodigde in-
vesteringen en dervingskosten) in beschouwing wordt genomen, blijkt het VKA het al-
ternatief waar overall de voorkeur naar uit gaat.

Samenvattend:
. De komst van een salpeterzuurfabriek op Chemelot in relatie tot de beschouwde ef-

fecten, biedt aanzienlijke voordelen boven de salpeterzuurfabriek in IJmuiden,
. Wat betreft de milieueffecten scoort het MMA hoger dan het VKA, hoewel het onder-

linge verschil relatief klein is,
. De investeringskosten in het VKA zijn substantieel lager dan in het MMA.
. De benodigde realisatietijd is in het VKA substantieel korter dan in het MMA. Met het

MMA kan de in het principeakkoord gemaakte afspraak niet worden gehaald,
. Bij het MMA is sprake van hoge dervingskosten,
. Overall is het VKA het alternatief waar de voorkeur naar uitgaat.
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ROYAL HASkONING

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

-mv =

AFA =

BAT =

BBT =

BEVI =

BREF =

BRZO =

DMF =

OS-punten =

EEI =

IAZI =

IPPC =

LVIC =

m.e.r. =

MER =

MMA =

MTG =

MTR =

NEa =

NF =

NRB =

POL =

SZF =

VROM =

Wm =

WKC =

Wvo =

Beneden het maaiveld
ammoniakfabriek
Best Available Technique (best beschikbare techniek)
Beste beschikbare techniek
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Best Reference Document
Besluit Risico's Zware Ongevallen
DSM Manufacturing Fertilizers
Doelstellingspunten
Energie Efficiency Index
Integrale Afvalwater Zuivering Installatie
Integrated pollution Prevention and Controi
Large Volume Inorganic Chemicals
milieueffectrapportage
milieueffectrapport
Meest Milieuvriendelijke alternatief
Maximaal Toelaatbare Grenswaarden
Maximaal Toelaatbaar Risico
Nederiandse Emissie-autoriteit
nitraatfabriek
Nederlandse Richtljn Bodembescherming
Provinciaalomgevingsplan
salpeterzuurfabriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer
Wet milieubeheer
Warmte kracht centrale
Wet verontreiniging oppervlaktewateren
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