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1

Inleiding

InterGcn Global Ventures B.V. (hierna te nocmen InterGen) heeft het voornemen om op het
hav<:'n- en industrieterrein :t\1oerd~jk cen aardgasgestookte elektriciteitscentrale met ten bruto
elektrisch vermogen van 800-900 MWe te bouwen. Deze Stoom- en Gasturbine (STEG) centrale
zal elektriciteit leveren en mogelijk oak \vannte aan (industride) gebruikers in de nabije omgeving
van de centrale.
Het dagelijks bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft op 20 november 2009 positiefbeslist op
het vestigingsverzoek van 1nterGen op Haven -en Inclustrieterrein T\16erclUk. I-Iierin zijn een aantal
voorwaarden gesteld. Aanvullende milicumaatregclen dienen te \vorden getroffen zoals het
toepassen van een DeNO); installatie am de NC\ cmissies tt reduceren. 111te1'Gen client cloor het
nuttig inzetten van stoon1 of rest\varmte geheel of gedeeltelijk bij tt dragen aan de
energicvoorzicning van omliggcnde bedrijven. Ook kan innaIllC van reststromcn, zoals (afval)vvater
clat vrijkomt 01' het Haven- en industrieterrein Moerclijk, hier onclerclee1 van uitmaken. Dit in het
kader van het project 'Duurzame Verbindingen In de voorliggende richtlijnen zal hierop worden
mgegaan.
l

•

Voor elit voornemen zijn vergunningen nodig op grand van de 'Net milieubeheer en mogelijk de
Waterwet. Op groncl van hct Besluit milieu-effectrapportage (onderdee1 C, categorie 22.2) client
Vaal' de besluitvorming een n1ilieu-effectrapportage (m.c.r.) procedure te ,,,'orden doorlopen.
Bevoegd gezag is Gecleputeerde Staten van Noorcl-Brabant (\"Im vergunning) en mogelijk
Rijkswaterstaat direetie Zuid-Holland (\~!aterwet vergunning). Voor de indirecte lozingen heeft het
watersehap Brabantse Delta het recht aan ons een (bindend) advies te geven. Gedeputeerde Staten
treedt in de m.e.r. procedure op als coordinerend bcvoegd gezag. Het initiatiefvalt onder de
Rijkscoordinatieregeling. Bij bet indienen van de vergunningaanvragen zal het ministerie van
Econoll1ische Zaken de vcrgunningcnprocedure coordinercn.
Op 7 oktober 2008 heeft InterGen een startnotitie bij ons ingediend. De kennisgeving van de
startnotitie is op 6 november 2009 gepubliceerd in het regiona1e dagblad BN De Stem en de
Staatscourant en heeft van 9 november 2009 tim 21 december 2009 tel' inzage gelegen. Bij brief
van 30 oktober 2009 bebben ,'vij de Commissie voor de milieu-effectrapportage (hierna te noemen
Commissie) in de ge1cgenheid geste1d om advies uit te brengen over de richtlijnen voor bet milieneffectrapport (MER). Een ieder is in de gclcgenbeicl gesteld om te reageren op de tel' inzage
liggcnde startnotitie. Er zijn bierbij een tweetal inspraakrcacties ontvangen die in bijlage 1 zijn
opgenOlnen. Over het concept advies voor richtlijnen van de Commissic heeft op 19 januari 2010
overleg plaatsgevonden met de Commissie, mcde bevoegde gezagen en Intergcn. Op 25 januari
2010 hebben vvij bet aclvies voor richtlijnen voor het MER van de Comn1issie ontvangen.
De informatie uit de startnotitie en het advies van de Con1111issie hebben als basis gediend voor de
nu voorliggcncle richtlijnen voor het op te stelen :l\-1ER.
Over het vaststellcn van deze richtlijnen heef!: ambtelijke afstcmming plaatsgevonden met het
,.vaterschap Brabantsc Delta en Rljkswatcrstaat directic Zuid-Hollancl.
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2

Probleemstelling, doel, beleid en besluitvorming

2.1

Probleem- en doelstelling 1

Het MER client cle probleem- en cloelstelling van het voornemen te beschrijven.

2.2

Beleid

Het relevante beleicl en cle wet- en regelgeving clienen in het MER te worden beschreven. De
startnotitie geeH: daarvan nog geen vollcdig overzicht. Het is aan ie beve1cn OlTI daarbij
ondcrscheid tt maken tussen Europese, nationale, provinciale en gemeentclijkc reg-cIs en beleid.
Vul de wet- en regelgeving en het beleicl clat al is genoemcl in hoofclstukken 5 en 7 van cle
startnotitie in ieder geval aan met:
•
cle IPPC-richtlijn;
•
de BREI" koc1systemen en de BREI" monitoring;
cle Wet gc1uiclhincler;
•
•
de Natuurbeschermingswct 1998 en de Flora- en Faunmvet;
•
de Kaderrichtlijn water, de implementatie crvan in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring
water 2009 en het Beheer- en ontwikkelplan 20 I 0-20 15 voor cle Rijkswateren.

Geef aan \velkc concrete randvoorwaarclen voor het project voortkomen uit elit kadcr

2.3

BesluitYorming 2

Het MER client een aancluicling van het besluit of cle besluiten te geven hij cle voorbereicling
,<\'aarvan het I\1ER wordt gemaakt, en een overzicht van de ccrc1er genOlnen beslissingen van
bestuursorganen, die betrekking hebben op de voorgenornen activiteit en de beschreven
alternatieven.
Besc:hrijf ook de besluitvormingsproceclure in het lieht van de Rijkc:oorclinatieregeling zoals die met
ingang van 1 rnaart 2009 in 'vverking is getreelen. Besteed daarnaast ook aandacht aan
besluitvorrning over infrastructuur die san1enhangt met het initiatief, zoals de aansluitingen op het
aardgas- en hoogspanningsnet.

3

Voorgenomen activiteit en alternatieven

Bet IvlER dient een beschrijving te gevcn van de voorgenornen activiteit en van de \.vijze \">'aarop
z~j zal worden uitgevoerel, alsmede van de alternaticven daarvoor, die redelijkcrwijs in
besch0l.1w·ing dienen te worden genomen, en ele motivering van de keuzc voor de in beschouwing
genomen alternatievcn 3 .

\~rm

cerste lid onder a.

1

Artikel 7.1 0

2

Artikcl 7.J 0 \Vm ecrste lid onder c.

3

Artikcl 7.10 \'Vm eersle lid onder b.
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3.1

De voorgenomen activiteit

Beschrijf in het MER cle voorgenomen procesvoering van de installatie inclusief de
rookgasreiniging, warn1teproductie en -levering, elektriciteitsproductie en -levering, koeling en
utiliteitsvoorzicningcn .
'T'oets de nieuwe installatic aan de van tocpassing z~jnde BBT dOCU111cnten zoals opgenomen in de
Regcling aanwijzing 1313'1' dOCUl11cnten en Algemene maatregelcn van bestuur zoals het Besluit
cmissic-eisen stookinstallaties.
Het 1VIER moct zm,vel inzicht geven in de opbouvv en milieugcvolgen van de elcktriciteitscentrale
als in die van de ermce samenhangende infrastructUl..lf 4. Voorbec1den zijn leidingen Vaal' nuttig
gebruik van restwarmtc, gasleidingen, elektriciteitsverbindingen met het hoogspanningsnct of
mogelijk toekomstige CO 2 -leidingen. Geef daarnaast ook de 1110gelijke inname- en lazingspunten
van koelwater aan ap kaart, zm,vel vaal' het eigcn initiaticf £lIs voor buurbedrijven.

3.2
Locatiekeuze
Onclerbouw met (milieu)argumenten de keuze voor cle locatie Moerclijk en de daarbij gehanteerde
criteria. Ga in het bijzoncler in ap de valgende criteria:
De Jigging ten opzichte van mogelijke bergingsreservoirs voor C02;
•
•
De mogelijkheden voar warmtekvcring in relatie tot het opgestelde vermagen;
•
De koelmogelijkheden en de magclijk daaraan verbonden gevolgen voor het milieu.

3.3

Alternatieven

3.3.1

Uitvoeringsalternatieven
Besteecl bij de beschrijving van de mogelijke uitvoeringsalternatieven aanc1acht aan:
•
het tt verwachten elektrisch rendement van de nieuwe STEG-eenheid gcrelateerd aan de
mogelijke turbineklassen en bij diverse beclrijfsvaeringsopties. On1c1at de centrale n1isschien
gedeeltelijk in deellast zal ,,,'orden ingezet, zoals voor peak shavingS of aanvulling van
windvermogen bij \vindstilte, verdient het aanbeveling rendementcn vaal' een aantal
realistische belastingsscenario's te beschrijvcn;
•
de mogelijke alternatieven vaal' koeling en hun invloed op het "overall installatierendcment;
•
wanneer sprake is van innamc van kochvatcr, de magelijke maatregelcn am sterfte van
aquatische organismen te voorkomen en de mogelijkheden am de lazing van warmtc en ,·vater
te beperkcn;
•
de mogclijkheden voor aansluiting op het gas- en stroomnet;
•
een verkenning van de reek mogelijkheden voor \'varmtelevering en van de tern1ijn \vaarop
dit kan gebeuren. Beschrijf tevens de invloed van warmtelevering op het energetisch
rendement;
ll

'I

Derelc Structuurschcma Elcktricitcitsvoorziening. Planologische Kernbeslissing dec] 3. Kabinctsstandpullt.

Nota van 'T'oelichtillg paragraaf 4·.l.3,
5

HClllivc]]ercn van de clcktriciteitsvraag en daarmc-c de belasting van een opwTksystcem.
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•

mogelijkheden am de installatic 'C0 2-capture ready' te maken (ruimtereserveringen Vaal'
infrastructuur). Dc bcschrijving van de mogelijkheden voor CO 2-afvang dient in te gaan op de
aspecten opslag en transport, de eventuele mogelijkheden Vaal' nuttig gebruik en de
consequenties vaal' het n1ilicu G;
verdcrc mogelijkheden 0111 de uitstoot van luchtvcrontrcinigcnclc stoffcn (NO:; en NH 3) te
minimaliseren;
mogelijkbeclen Vaal' (verderc) geluiclsrecluctie;
cle mogelijkbeclen am biologiscbe groci (macro- en microfouling) togen te gaan, zoals
tcmperatuurshocks of gebruik van hypochloriet ofbiocicles;
het nuttig toepassen van reststromen van derden zoals vrijkomcnd (afva1)vl1ater.

•
•
•
•

3.3.2 Referentie/bestaande milieutoestand 7
Bcschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachtcn
milieutoestanc1 als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te venvachten
n1ilieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige
ontwikkeling van het loka1e milieu, zander dat de niell\,ve STEG-eenheid wordt gerealiseerd. Dit
betekent ciat vergelijking n1et een zelfde elektricitcitsproductie door meer vervuilende centrales,
zoals voorgesteld in de startnotitie, niet als referentie bescholl\,vd kan worden. Ga bij c1eze
beschrijving verdeI' ook uit van ontwikkelingcn van de huidige activiteiten in het studiegebied en
van nieu\,\le activiteiten waarover al is besloten.
3.3.3 Meest milieuvriendelijk alternatief8
Beschrijf, zoals aangegeven in de startnotitic, het meest milieuvricndelijke alternatief door
samenvoegen van die dementen uit de uitvoeringsalternatieven die de beste mogdijkheden biec1en
voor de bescherming van het n1ilieu.

4

Gevolgen voor het milieu

4.1
Aigemeen
Het :t\1ER moet een beschrijving geven van de gevolgen Vaal' het milieu, die cle voorgenomcn
activiteit, onderscheidenlijk de beschreven alternatieven kunnen hebben, alsmeek een motivering
van de wijzc waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven 9 .
In algemene zin client in het :t\1ER een bcschrijving tc worden gegeven van:
•
relevante milieueffccten zowel bij normale bedrijfsomstandighcden als ook bij afwUkingen
hierv;;w (opstart, storing, uit bec1rijfnen1cn);
•
de effecten (schetsmatig) van een aan te leggen aardgastransportleiding, gasontvangststation
en aansluiting 010 het 380 kV-net.

6

Zie hicrvoor ook het advies van de VROf\1 Inspectie in de bijlage.

i

Artikel 7.J 0 'Vm ecrste lid onder d.

''m

Artikcl 7. J 0
dere!e lid.
9 Artikel 7. J 0 'Vrn eerstc lid onder e.

8

8

4.2

Water

4.2.1 Koelwater
Besebrijf en beoordeel de koelwaterlozing met bebulp van de BREF-koding, LBOWbeoordelingssystcmatiek warmtelozingen en de CnV-emissie-immissie beoordelingssystematiek
voor staffen en preparaten. K\"I"cUltificeer het koehvateronttrekkings- en lozingsdebiet, en de
onttrekkingssnelheid. Gccf aan \'\lc1ke mogelijkheden er zijn 0111 het lozingsdebiet of de
\,varmtevracht te reduceren.
Indien doorstroomkoeling als alternatiefwordt overwogen, dienen de temperatuureffectcn van de
bijbeborencle tbermiscbe bdasting 01' bet Hollanclscb Diep (incl. cle gevolgen van implementatie
van het Kicrbesluit lO) middels 3D 111oc1ellering inzichtclijk te worden gemaakt.
Geef aan of onttrekking van koelwater plaatsvindt in cen paai- of opgroeigebied Vaal' vislarvcn of
juvcnicle vis. Vaststclling van de waarde van het gebied client plaats te vinden (lan de hand van
actue1e gegcvcns.

4.2.2 Afvalwater
Breng de afvalwaterstromen en de resterende verontreinigingen in de afzonderlijke
afvahvatcrstromcn k"valitatief en bvantitatief in beeld. Gccf per lozingsroute de milieueffecten en
beschrijf de n10gelUke prcventieve en/of zuiveringstechnische maatregelen om de lozing vel'der
tcrug te dringen. HoucJt daarbU l'ekening met de voorkeursvolgorde voor de omgang met
afvahvatel', zoals die in de 'Vet milieubeheer is opgenomen, Inct hct betrcffende Bcleidskader (zie
2.2) en met cle bescbermcle status van het Natura-2000 gebied Hollandsch Diep.
4.3

Lucht

4.3.1

Emissie en verspreiding

BeschrUf de emissie en verspreiding van NO;.; en andere luchtverontreinigende stoffen bU diverse
bedrijfsvoeringsopties en de invloed van emissiebeperkende voorzieningen zoals de SCRinstallatie. Besteed verdel' aandacht aan de eventuele en1issie van ammoniak (NH3) en lachgas
(N 20) cloor cle SCR-installatie. Presenteer het claggemiclcldcle, het jaargemiclclelcle en de totale
vracht, en cle hietin optreclencle banclbreecltes (b0voorbeelcl bij een laag, gemicldeld en
vollastscenario) (:11 toets aan de relevante wet:- en l'egelgeving l1 • T\1aak gebl'uik van
moclelberekeningen clie volcloen aan de Regeling beoorcle1ing luchtkwaliteit (2007).

10 Kierbesluit: het kabinetsbesluit uil 2003 am cle sluizen in het Haringvliet in beperkte mate Ie openen. Dit

moet leiden tot een gedee1tdijk herstel van gctijdc\,vcrking en brahvaterbiotopen, vermindering van de
slibafzetting in het I-Iaringvliet en een vcrbelcring van de watcrkwaliteit. De sluizcn zuBen naar venvachting
in 20 I 0 worden geopcnd.
IJ

Zie hicrvoor oak het advies van de VROM Inspcctie in de bij1age

9

Geef in het IvlER vaal' NO x inzicht in de conccntratieniveaus en cventuele ovcrschr~jdingen van
gren:n,vaarden ZO\<\iel Vaal' de referentiesituatie als voor cle verschillende alternatieven. Beschrijf:
• de ligging en grootte van eventuele overschrijdingsgebieden;
• de hoogste concentraties binnen cle overschrijdingsgebicden;
• het aantal waningen en andere gevoelige bestemmingen binnen de verschillende
overschrijdingsgcbieden;
• de mate van overschrUding van grenswaarden.
Het is niet te verwachten clat de grenswaarden en richtwaarden voor de overige stoffen uit de \I\T n1,
zoals P?\l1 10 en S02 zullen worden overschreden. Gezien recente jurisprudentie dient cchtcr toch
aan de concentraties van deze stoffen en de toetsing daarvan aan de grenswaardcn te worden
opgenomen in het MER.
Geef een bcschrijving van de elnissies in relatie tot de nation ale emissie plafonds zoals opgenOlnen
in de Europese NEC (national emission ceilings) richtlijn.
4.3.2

Depositie
Bereken Vaal' de Natura 2000-gebieden in het studiegebied de relatievc bijdragc van het initiatief
aan de depositie van de vcrzurcnde en vcrmestende stoffen, NH 3 en NO x • Beschrijf de toename
die de centrale veroorzaakt bij uitvoering van de verschillende alternatieven. Gecf op kaart de
depositiecontouren aan voor het rclevante gebied en geef tevcns aan \.velk rekenmodel is gebruikt
en vvat de (on-) nauvvkeurigheid is van de berekeningen.

4.4
Klimaat
Beschrijf in het MER hoc door het nuttig inzetten van stoom of restwarmte geheel of gedeeltclijk
wordt bijgedragen aan de energievoorziening aan omliggende bedrijven.

Presenteer in het MER de hoeveelheden CO, en andere broeikasgassen die uit de inrichting
en leg uit \.velkc bijclrage het initiatieflcvert aan het realiseren van de nationale,
provinciale en gemeentelijkc beleidsdoclstellingen Vaal' broeikasgasreducties. Hiervoor is een
analyse van de absolute CO 2 clnissie en mogeIijkheden tot reductie of opslag nodig.

vr~jk01ncn

Het l\1ER client Vaal' de beschrcven turbineklassen en bclastingsscenariots elnissies in relatic tot
renclementen en bclasting te behandelen. De wijziging van de CO 2 uitstoot in vergcl~jking met de
refcrentiesituatie client aan deze scenario's te worden gerelateercl.
'
4.5
Natuur en landschap
Schets op hoofdl~jnen) los van de wet- en regelgeving, een bccld van de huidige situatie, de
.autonome ont\,vikkcling en de effccten op de natuur in het studiegebied. Bepaal per
beoordclingsaspcct de grens van het studicgebiec1 (gcbieden waar efTecten kunnen optreclen) en
motiveer dit.

Bcschrijf de aanwezigheicl van relevante, kenmcrkcncle habitats en soortcn, en gecf op kaart de
ligging van (beschennde) natuurgcbieden en ecologische waarclen binnen het studicgebicd 'lan.

10

Geef aan hoe (vcr) de gebieden Eggen ten opzichte van het plangebied. Ga daarbij, \,vaar relevant,
in op de ccologische functies en relaties van gebiedsdclen, \,vat betreft rust-, foerageer- en
voo1'tplantingsgebied, mig1'atieroutes en (potentieel) paai- en opgroeigcbied voor ViS 12 . Beschrijf
met bchulp van ingrcep-effcctrelatics de gevolgcn van het voo1'nemcn op flora, fauna en
ecologische \,vaarden in de Olngcving van de centrale. BeschrUf tevens de aard van de gevolgen.
Besehrijf in het MER of maatregelen nodig of wenselijk zijn om bijvoorbeeld N-emissie te
bepcrken of vis te geJeiden en daarmec kwaliteitsverlies en verstoring te voorkomen.
4.5.1 Natura 2000-gebieden
Het inclustriegebied Moerdijk grenst aan ofligt in de omgeving van de Natura 2000-gebieden
'Hollands Dicp' en,.'Biesboschl1 3 . Bcschrijfde aam,vezigheid en de verspreiding (op kaart) van
k\,valificerencle 500rten en habitattypen in dit gebied en de daarvoor geldcndc instanc1houdings- en
ontwikkelingsdoelstellingen en kernopgaven,

Geef per Natura 2000- gebied:
•
de instandhoudingsdoelstellingen 14 voor de verschillende soorten en habitats en of sprake is
van cen behoud- of verbcterdoelstelling;
•
de actuele en verwachte oppervlakte en kwaliteit l5 van habitattypen en leefgebieden voor
soorten;
•
de actucle en verwachte populatieOll1vang van SOOl"ten aan de hand van mecljarige trends.
Onderzoek de gcvolgen van het voorncmen in salnenhang met andere activiteitcn of projecten in
en nabij het industriegebied Moerdijk (cumulatie) en ga na ofhet tot significante gevolgen kan
leiden 16 . Gebruik daartoe de gegevcns gevraagd in de paragrafen lucht en \,vater. Volg bij
onzekerhcdcn bet ,-vorst-case scenario.

12

Zo lweft het Hollands Diep in het kader van Natura 2000 een kernopgavc voor vismigratie en voor herstel

als paai- en opgroeigcbied voor de Fint.
13

Be"invloeding van andere nabijgc1egen Natura 2000-gebieden, zoals het Oudclancl van Str!jen, Jijkt op

voorhanc1 mindel' ,vaarschijnlijk, gczien de instanclhouc1ingscloc1en ervan.
14

Voor de Vogclrichtlijngcbieden gelden instandhoudingsdoelst.cllingcn, te vinden in de

aan\','ljzingsbesluiten van deze gebieden. Op dit moment lopen procedures om Nat.ura 2000-gebieden aan te
"vijzen: de Habitatrichtlijngebieden ,".'orden claarmee aangcvvczen en de Vogelrichtlijngebiedcn worden
opnicuw aangcvvczen. Hicrvoor \",'orden enst

ontwerp-aanw~jzingsbcsluitcngcnomcn

en vervolgcns

definit:ieve aanwljzingsbesluitcn. Beschrijf in he1 MER, indien van toc-passing, de
instandhouclingsclodstellingen van de Vogdrichtlljngebicden en, inc1icn van toepassing, de
instandhoudingsdoclstellingc11 uit de ontwerp-aanwljzingsbesluiten. In de (conccpt)beheerplannen \,vorden
deze per gebiecl uitgewerkt in omvang, ruimte en tijel.

15 Zie voor een kenschets, definitie en kwaliteitseisen van habitattypc11 en de ccologische vcreistcn van
soo1'tc11 de proficlcndocumenten van LNV.

16 Cumulatie kan met name relevant zljn bij de bepaling van de effecten van kodwateronttrekking en
(chcmische en warmte-) lozing op het Hollands Dic:Pl en effeelcn van atmosferisehe depositic van verzurende
en vcrmeslencle stoffen.

11

Ga na \-vat de gevolgen zijn vaal' de Natura 2000-gebieelen. Indien significante negatievc gevolgen
Vaal' e1it gebied niet zijn uit te sluiten, moet e1' een passende beoo1'deling worden uitgevoerd.

Hoe\,vel niet verplicht wordt geadvisccrd am de passende bcoo1'deling in het :t\1ER op te ncn1en.
Ga in het bijzonder in op dfectcn van:
•
de onttrekking van koeh"later;
•
de thern1ischc lozing;
•
de lozing van afvalwater;
•
de depositie van verzurende en vennestencle stoffen.
4.5.2 Overige beschermde natuurgebieden
Onderzoek of e1' wcllicht nog andere natuurgebieden 111ct een beschermde status zoals Ecologische
HoofCl Structuur (EHS)-gebieden (Appclzak), ncgaticve effccten onclervinden van het initiatief.
4.5.3 500rtenbescherming
Beschrijf welke op grond van de Flora- en faunawet beschermde soo1'ten te ven,vachten zijn in het
plangebied en gcef aan tot \,ve1ke categoric deze soorten behoren. Ga in op de mogelUke gcvolgen
van het voornemen op de standp!aats (planten) ofhet lecfgcbied (diercn) van cleze soorten en
bepaal in hocver1'e verbodsbepalingen mogclijk worden ove1'treden en ontheffing nodig is.
Besch1'ijfmitigerende n1aat1'egelen die de aantasting kunnen beperken ofvoo1'komen.
4.6
Geluid
Beschrijf aan de hand van bcrekeningen de geluidbclasting van de installatie op de omgeving
1'ekening houdend met de gcluidzonegrenswaa1'den. Ga na \,vat de verschillen in geluidscffecten
zijn op de on1gcving als gevoig van allc alternatieven.
4.7
Externe veiligheid
Breng de risico1s in kaart van de aardgastoevoer en van de aanvoer, opslag en toepassing van
ammOl1la.
Ga in op de aanwezighcicl van de bestaande aardgastransportleidingen en het hiervoor ge1dende
externe veiligheidsbeleic1 ais gevolg van de voorgcnomen activiteit l7 •

5

Vergelijking van alternatieven 18

De milieueffecten van de voorgenonwn activiteit en de alternatieven moeten onderling en met de
refercntie worden vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de mate \vaarin de
positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit en de alternatieven verschillen.
Verge1ijking moet bij voo1'keur op grand van kwantitatieve in{c)l'matic plaatsvinden,

Ii

Zie oak de inspraakreactie van ele Gasunic in cle bijlagc.
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Leemten in informatie 19

Het I\1ER moet aangeven over welke milieuaspectcn geen informatie kan "vorden opgenomen
vanvvege gebrek aan gegcvens. Deze inventarisatie nlOet \",1orden toegcspitst op die 111ilieuaspecten,
die (vcrmoedclijk) in vcrderc besluitvorming een belangr~jke 1'01 spelen. Op die 111anier kan \\-!orden
beoordee1d, \,\'at de conscqucnties maeten zijn van het gcbrek aaD 111ilieu-informatie.

7

Evaluatieprogramma

De bevoegde instanties zullen bij de bcsluiten aangeven op welke \vUze en op welke tcnn~jn cen
evaluatieonderzoek verricht zal \,,'orden am de vQorspelde effecten met de daadwcrkelijk
optredende effecten tt kunnen vergelijken en 20 noclig aanvullende mitigerende maatregclen tc
trefTen. Het verdient a<U1beveling in het ?vIER al een aanzet tot een prograInma voor elit onderzoek
geeft, omelat er een sterke koppeling bestaat tussen onzekerheden in de gcbruikte
voorspellingsmethoden, de gcconstateercle leemtcn in kennis en het te verrichten
evaluaticondcrzoek.

8

Samenvatting van het MER20

De samenvatting is het deel van het I\1ER dat voo1'al wordt gelezen door besluitvormers en
insprekers en het ve1'dient daarom bijzondere aandacht. Het moet als zelfstandig document
leesbaar z~jn en ten goeclc afspiegcIing zijn van de inhoud van het IvIER.

19
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VROM-Inspectie

Ministerievan Volkshuisvesting,
Ruirntelijke Ordening en Milieubeheer
> Retouradres Postbus 850 5600 AW Eindhoven

VROMwlnspectie

Het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Olrectle Ultvoering
Priorltalre Bedrljven
Kennedyplein 7-13, Gebouw
61
Postbus 850
5600 AW Eindhoven

www.vtom.nl
Contactpersoon
Drs. D.M.A,M. Oaessens

T 040-2652911

F 040-2653030

Datum
Betreft

17 december 2009
startnotitie MER InterGen Global Ventures B.V. te Moerdijk

Kenmerk
20090072983-DCL-l
Uwkenmerk
1592109

Geacht college,
Op 3 november heb ik van u de 5tartnotitie inzake het MER voor het oprichten
van een 900 MWe gasgestookte elektriciteitscentrale van InterGen Global
Ventures BV op het Haven- en Industrieterrein te Moerdijk ontvangen.
U heeft mij in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de
Inhoud van de richtlijnen waaraan het op te stellen MER zal moeten voJdoen.
Daarvan maak ik graag gebruik.
Mijn advies richt zich op de luchtemissies en CO2 -afvang bij deze centrale. Dlt zijn
namelijk twee speerpunten waarvoor het kabinet zich ten doeI stelt om een zo
schoon en zuinig mogelijk uitvoeringsniveau in Nederland te realiseren.
Luchtemissies
Voor wat betreft de emissies van stoffen als NOx, 50 2 , CO 2 ,NH 3 en fijn stof, is
het van groot belang te weten welke installaties en technieken gebruikt gaan
worden om energie op te wekken. De keuze van de brandstof, installaties en
voorzieningen, waaronder een SCR, zijn bepalend voor de emissies naar de Jucht
en de wetgeving waaraan getoetst moet worden. Hiertoe is de beschrijving van de
installatie erg summier in hoofdstuk 4 van de Startnotltie. Ik adviseer u bij het'
opstellen van de MER-richtlijnen voldoende eisen voor wat betreft de beschrijving
van de technische instaliatie en de alternatieven op te nemen zodat beoordeling
aan wetgeving en richtlljnen goed is uit te voeren. Voor het uitwerken van een
milieuvriendelijk alternatief verdient het aanbeveling om daarbij ook aandacht te
besteden aan de mogelijkheid van een installatle die (gedeeltelljk) met
biobrandstoffen wordt gevoed en de consequenties daarvan voor de werking,
voorzieningen en emissies.
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CO.-afvang

VROM~lnspectle

In hoofdstuk 6.2 is beschreven dat in het MER zal worden ingegaan op de
mogelijke haalbaarheid om de centrale te voorzien van installaties voor CO,"
afvang. Dit is zeer beperkt toegellcht en uitgewerkt. In Figuur 4.2 'Voorlopige layout van de Installatle' Is bljvoorbeeld geen rulmte zichtbaar voor een afvanginstallatie. Ik adviseer u in het MER de mogelijkheden te laten beschrijven om de
installatie CO. capture ready uit te voeren waarbij ingegaan wordt op het
ruimtebeslag van een te plaatsen afvanginstallatle, de technische uitvoering en
mogelijkheid tot een retrofit van de installaties, de mogelijkheid tot de aanleg van
een transportleiding of andere mogelijke alternatieven om de afgevangen CO, te
transporteren en de potentiele locaties om de CO. op te slaan.

Dlrectle Uitvoering
Priorltalre Bedrljven

Datum
17 december 2009

Kenmerk
20090072983~DCL-Z

Ik verzoek u mijn advies mee te nemen in de door u op te stellen richtlijnen voor
het te maken MER. Voor nadere informatie kunt u met de heer Claessens van mijn
dienst contact opnemen.

specteur Regio ZUid,
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Doorkiesnummer

Datum

18 december 2009

+31 (0)182 62 34 12

Ons kenmerk

Uw kenmerk

TAJW 09.5646

1588650/25214

Onderwerp

Zienswij2e startnotltie Milieu-effectrapportage gasgestookte
elektrlclteltscentrale op het Haven- en Industrleterreln te
Moerdljk
Geachte heerJ mevrouw J

Naar aanleiding van de ingediende startnotitie Milieu-effectrapportage 'gasgestookte
elektriclteitscentrale op het Haven- en Industrieterreln' te Moerdljk, willen wlj u hierbij op de
hoogte stellen van de aanwezigheid van onze aardgastransportleidlngen.
In de directe omgeving van het te ontwlkkelen terrein Iiggen diverse
aardgastransportleldingen en toebehoren van ons bedrljf, welke van invloed kunnen zljn op
de ontwikkelingen en waarmee rekenlng dient te worden gehouden. Wanneer u voor het
gebled over digltale Informatle van onze leidingen wenst te beschikken, kunt u hlervoor
contact opnemen met ondergetekende.
'. Bij rulmtelijke ontwikkeling In de omgevlng van bestaande gastransportleidingen van ons
bedrijf dlenen externe veillgheldsaspecten in oogschouw te worden genomen. Gelet op de
zwaarwegende belangen van onze aardgastransportleldlngen geven wij u graag advies
betreffende externe veiligheidaspecten welke gerelateerd zijn aan onze leidlngen. Hierblj

treft u ons eerst advies aan dat is gebaseerd op het toekomstige externe velligheidsbeleid
van het ministerie van VROM, zoals dat naar verwachtlng medio 2010 in werking zal treden
mlddels de AMvB Buisleidingen. De circulalre "Zonering langs hoge druk
aardgastransportleidingen uit 1984", zoals tot nu van kracht is, zal dan komen te vervallen.
Onderstaande Informatie betreft het groepsrisico. U kunt de onderstaande afstanden
gebruiken bij de verantwoording van het groepsrlslco blj uw verdere planontwikkeling.
Leidlng-

Diameter

A-66?

Ontwerp

Belemmerde strock

100 °/0
Letaliteitsgrens
'35 kW/m2 contour'
220 meter

48"

79,9

5 meter

1%
letaliteltsgrens
'98 kW/m2 contour'
580 meter

16"

79,9

5 meter

230 meter

100 meter

16"
8"
4"
6"

662
662
662
40

5
5
5
4

meter

210 meter
120 meter
60 meter
70 meter

100 meter
60 meter
30 meter
50 meter

druk

nummer

Itoekomstiq)
A-667-02

Itoekomstiq)
A-636
A-636-01
A-636-02
2-529-03
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meter
meter
meter

NV Nederlandse Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunle
Datum: 18 december 2009

Ons kenmerk: TAJW 09.5646

Onderwerp: ZlenSwljze startnotltle Ml!leu~effectrapportage gasgestookte elektrlclteltscentrale op het Haven~ en

lndustrieterrein te Moerdljk

I

Z-529-16 I 12" I
40
I
4 meter
I
140 meter
I
70 meter
Diverse planontwikkelingen vallen mogelijk binnen deze grens. Voor de verdere uitwerking
van deze planontwikkelingen is dit relevant.

Toelichting 1% letaliteitsgrens (9,8 kW/m2-contour):
De 1% is de uiterste grens waarbinnen be'invloeding van het GR mogelijk is. Dit kan door
een toename van bebouwing inclusief bewoning, maar ook door bijvoorbeeld een wijziging
van een bestaande bestemming in een nieuwe waardoor meer bemensing mogelijk is.
Bijvoorbeeld een oud pakhuls wordt omgebouwd tot een appartementencomplex, dus
toename bewoning.
Toelichting 100% letalitejtgrens (35 kW/m2-contour):
Indien er in het gebied objecten zijn of worden ontwikkeld, waar zich aanzienlijke aantallen
mensen kunnen ophouden, binnen de 100% letaliteitgrens (35 kWjm2 contour) van de
leiding kunnen deze objecten substantieel bijdragen aan de toename van het groepsrisico.
Wanneer dit het gevalls advlseren wij u om een groepsrisicoberekening te laten maken.
Gasunie kan op basis van lelding- en omgevingsdata deze berekening voor u maken. Voor
vragen hierover kunt u contact opnemen met onze tracebeheerder, mevrouw J. Jesse
telefoonnummer (0182) 62 3345,
Belemmerde strook
Daarnaast dient bij planologische ontwikkelingen rekening gehouden te worden met de
belemmerde strook van de leidingen, De belemmerde strook is de strook die Gasunie nodig
heeft voor het veilig kunnen bedrijven van de leidingen. Tevens is deze strook nodig voor
inspectie- en onderhoudsdoeleinden. Gezlen het doel dient de belemmerde strook in principe
obstakelvrij te blijvenl Blnnen deze strook dienen bestemmingsplan voorschriften te gelden
ter bescherming van de leiding en haar omgeving. Breedte van de belemmerde strook staat
weergegeven in de bovenstaande tabel.
Gezien het planologlsche en risicovolle karakter van onze leidingen zal bij de uitwerking
rekening gehouden moeten worden met de aanwezigheid van deze leidingen en het hiervoor
geldende externe veiligheidsbeleid. Wij gaan hierbij ult van een onveranderende ligging van
onze leidingen. Voor een goede invulling van ons belang in deze ultwerkingen worden wlj te
zijner tijd graag betrokken In het vooroverleg.
Vertrouwende u op deze wijze voldoende te hebben ge'informeerd, voor nadere gegevens
met betrekking tot de planologische en juridische aspecten kunt u contact opnemen met
ondergetekende.

I

. Y. van Atteveld
dewerker Juridische Zaken West
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