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1 INLEIDING 
 
Het onderliggende rapport betreft het Activiteitenplan voor de aanvraag Ontheffing artikel 75 
Flora- en faunawet voor de nieuw te bouwen energiecentrale van InterGen op het Haven- en 
Industrieterrein Moerdijk. De activiteit valt in de categorie Ruimtelijke ingrepen.  
 
De gevolgde indeling is conform de opsomming en volgorde van de verplichte onderdelen, 
zoals aangegeven in het Aanvraagformulier. 
 
De aanvraag is noodzakelijk omdat overtreding van de verbodsbepalingen met betrekking tot 
de beschermde soort Rivierprik niet kan worden uitgesloten, in verband met de inzuiging van 
oppervlaktewater als suppletie voor de gebruikte hybride koeltorens bij de centrale. 
 

2 ALGEMENE GEGEVENS 
 
Naam en adres van de aanvrager 
 
Naam:   InterGen Global Ventures B.V. 
Adres:   Gustav Mahlerplein 60-P 
 1082 MA  Amsterdam 
 
Contactpersoon: J. Jannink 
Telefoon:    (020) 7 07 59 00 
Telefax:   (020) 7 07 59 29 
E-mail:   jjannink@intergen.com 
 
Naam en adres van de centrale 
 
Naam:   InterGen Moerdijk Energie Project 
Adres:   Klundert (gemeente Moerdijk), Westelijke Randweg, kadastraal 

bekend gemeente Klundert, sectie C, nummer 1743 (gedeeltelijk) 
en 1704 (gedeeltelijk) 
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3 OMSCHRIJVING ACTIVITEITEN EN WERKZAAMHEDEN 
 
De voorgenomen activiteit betreft het ontwerpen, bouwen, testen en in bedrijf nemen en exploi-
teren van een aardgasgestookte elektriciteitscentrale, bestaande uit twee identieke gasturbines 
in een gecombineerde cyclus (STEG), met een bruto elektrisch vermogen van circa 950 MWe

op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. Deze elektriciteitscentrale (verder “de centrale”) zal 
elektriciteit en mogelijk warmte en stoom opwekken. De opgewekte elektriciteit zal worden 
geleverd aan het landelijke hoogspanningsnet. Het is tevens de intentie van InterGen om 
warmte of stoom te leveren aan potentiële (industriële) verbruikers in de nabije omgeving 
indien dit technisch mogelijk en economisch verantwoord is. 
 

4 INGETEKENDE TOPOGRAFISCHE KAART 
 

Figuur 1 Haven- en Industrieterrein Moerdijk met situering van: 
• de InterGen-centrale (STEG) (kilometerhokken 097-409, 097-410, 098-

409, 098-410) 
• innamepunt koelwatersuppletie (blauwe pijl) (kilometerhok 098-410; coör-

dinaten X-98.856; Y-410.588) 
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5 MANIER VAN UITVOERING VAN DE ACTIVITEITEN 
 
Het voor de ontheffingsaanvraag relevante aspect is de wijze van koeling van de centrale. 
Het ontwerp van het koelsysteem gaat uit van hybride koeltorens. Bij deze vorm van koe-
ling is slechts een geringe koelwatersuppletie benodigd en wordt een navenant kleine hoe-
veelheid koelwaterspui geloosd. 
 
Het suppletiewater voor de koeltorens wordt ingenomen op een diepte van 5-6 m uit de 
Westelijke Insteekhaven (zie figuur 1). 
 
Om de inname van vis tot een minimum te beperken, wordt in de inlaatmond een 
maximale inzuigsnelheid van 0,1 m/s toegepast en worden 5 mm zeven geïnstalleerd. 
 
Bij de lage inzuigsnelheid van 0,1 m/s is de hydraulische invloedszone in het onttrekkings-
gebied laag en hebben viseieren en -larven, welke nagenoeg geen zwembeweging hebben 
en passief met het koelwater meebewegen, minder kans om te worden ingezogen. Tevens 
heeft oudere vis (juvenielen en adulten) de mogelijkheid om weg te zwemmen bij het grof-
rooster, daar zij een natuurlijke aarzeling hebben om de spijlen te passeren. 
 
Bij het filtergebouw passeert het ingenomen koelwater eerst grofroosters (nominaal 25 mm 
spijlafstand) voor het afvangen van grofvuil en daarna een fijnfilter (een trommelzeef) met 
afspuitinstallatie en een maaswijdte van circa 5 x 5 mm. Het afgevangen materiaal inclusief 
vis van de trommelzeef wordt via een retourgoot teruggevoerd naar de haven. Om de over-
levingskans van de vis te vergroten, worden zeef- en retoursystemen toegepast, waarbij de 
opgevangen vis eerst met een zachte afspuitstraal wordt afgespoeld naar de retourgoot en 
teruggeleid naar de haven. 
 

6 DOEL EN BELANG VAN DE ACTIVITEITEN 
 
De centrale wordt gebouwd om te voorzien in het groeiende elektriciteitsverbruik in Neder-
land en de vervanging van oude inefficiënte centrales. Door gebruik te maken van een 
langjarig gegarandeerde gasvoorziening en betrouwbare STEG-technologie wordt een 
bijdrage geleverd aan de voorzieningszekerheid van elektriciteit in Nederland. 
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Gasgestookt vermogen is flexibel in te zetten afhankelijk van variaties in de elektriciteits-
vraag en aanbod van duurzaam opgewekte elektriciteit. Door de groei van vooral windener-
gie neemt het belang van flexibel gasvermogen alleen maar toe. Tenslotte is aardgas een 
schone brandstof met relatief lage emissies, zeker in combinatie met de STEG-technologie 
met zijn uiterst hoge omzettingsrendement. Aldus levert de centrale een bijdrage aan de drie 
uitgangspunten van het Nederlandse energiebeleid: betrouwbaar, betaalbaar en schoon. 
 
De centrale kan worden gebouwd met volledige inachtneming van de wettelijke eisen op het 
gebied van milieu en natuur. 
 

7 PLANNING EN ONDERBOUWING VAN DE ACTIVITEITEN 
 
Volgens de planning zal met de constructie in 2011 worden begonnen. De commerciële 
bedrijfsvoering zal ongeveer 30 tot 36 maanden na het begin van de bouw starten, naar 
verwachting dus in 2013 of 2014. 
 

8 DESKUNDIGE(N) EN KWALIFICATIES 
 
Drs. M. Bruijs (maarten.bruijs@kema.com; tel. (026) 3 56 35 73) 
− aquatisch ecoloog KEMA Technical & Operational Services 
− specialist industriële koelsystemen  
(zie bijgevoegde C.V., bijlage A). 
 

9 KORTE TERMIJN EFFECTEN OP DE BESCHERMDE SOORT 
RIVIERPRIK 

 
Gezien het voorkomen in het Hollandsch Diep van de Rivierprik is niet uit te sluiten dat 
exemplaren van deze beschermde soort worden ingezogen in het inlaatsysteem en daarbij 
worden gedood of verwond. 
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Gezien de beperkte omvang van de koelwaterinname (max. 0,4 m3/s) en de lage instroom-
snelheid van 0,1 m/s en installatie van een 5 mm zeef met retourgoot, wordt slechts een 
beperkte inzuiging van organismen verwacht. Wel kan ychtioplankton (viseieren en -larven) 
passief worden ingezogen. 
 

10 LANGE TERMIJN EFFECTEN OP DE INSTANDHOUDING VAN DE 
RIVIERPRIK 

 
Merkbare of meetbare effecten op de omvang of stabiliteit van de populatie van de Rivierprik 
kunnen met zekerheid worden uitgesloten (zie verder sectie 11). 
 

11 VERANTWOORDING VAN DE EFFECTENSTUDIE 
 
Visinzuiging algemeen 
In 1996 heeft KEMA onderzoek gedaan naar de visinzuiging bij de WKC Moerdijk (bestaan-
de centrale van Essent). De WKC neemt koelwater in uit de Westelijke Insteekhaven, dezelf-
de haven als waaruit ook de voorgenomen InterGen-centrale zijn suppletiewater betrekt. Een 
belangrijk verschil is dat de WKC meestentijds met doorstroomkoeling (koelwaterdebiet 
11,8 m3/s bij rivierbedrijf) wordt bedreven, in tegenstelling tot de InterGen-centrale met 
hybride koeltorens en slechts geringe inname van suppletiewater (debiet maximaal 0,4 m3/s, 
jaargemiddeld 0,2 m3/s).  
 
In de maanden juli, oktober, november en december van 2006 is de met het koelwater bij de 
WKC ingezogen vis bemonsterd. De aantallen ingezogen vis varieerden op de vier monster-
datums van 241 tot 5055 individuen per 24 uur. De meeste vis was jonger dan 1 jaar (0+ vis) 
en circa 90% was kleiner dan 10 cm. De overleving van ingezogen vis werd als zeer gering 
geschat. 
 
In oktober en november 1996 heeft de Organisatie ter verbetering van de Binnenvisserij 
(OVB; nu Sportvisserij Nederland) de visstand in de Westelijke Insteekhaven bemonsterd 
met behulp van sonartechniek. Aan de hand van die gegevens is de vispopulatie in de Wes-
telijke Insteekhaven in oktober 1996 geschat op 312 000 individuen en 6000 kg en in no-
vember op 128 000 individuen en 21 000 kg. Ruim de helft van de populatie bestond uit vis 
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kleiner dan 10 cm. In november bleek de meeste vis langs de oostelijke oever van de Weste-
lijke Insteekhaven en bij de monding met het Hollandsch Diep te zitten. Aan de hand van 
deze gegevens is voor de situatie in oktober en november een schatting gemaakt van de 
schade aan de vispopulatie door de koelwaterinname ten behoeve van de WKC.  
 
De visdichtheid in het koelwater in oktober en november bleek respectievelijk 0,3 en 2,3% te 
bedragen van de visdichtheid in de Westelijke Insteekhaven. De lagere dichtheid in het 
koelwater is het gevolg van verzet van de vis tegen inzuiging. De schade door het inzuigen 
van vis bedroeg in oktober en november per etmaal respectievelijk 0,08% en 0,6% van de 
gehele populatie in de Westelijke Insteekhaven. Deze percentages zijn laag in vergelijking 
met het natuurlijke sterftepercentage en zijn verwaarloosbaar klein indien de schade wordt 
betrokken op de gehele populatie van de Westelijke Insteekhaven en het Hollandsch Diep 
samen (KEMA, 2010). Gezien de geringe schade aan de vispopulatie op basis van de me-
tingen in oktober en november werd destijds visafleiding niet noodzakelijk geacht (KEMA, 
2010). 
 
De inzuiging bij de InterGen-centrale zal door het zeer geringe debiet en de speciale ont-
werpmaatregelen (zie onder 17) slechts een fractie bedragen van de bij de WKC Moerdijk 
vermelde onderzoeksresultaten en daarom marginaal en verwaarloosbaar zijn. 
 
Rivierprik 
ATKB heeft in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 onderzoek gedaan naar vis-
inzuiging en het voorkomen van vis in het onttrekkingsgebied van Shell Moerdijk, waarvan de 
inlaat in het Hollandsch Diep ligt (ATKB, 2008a; 2008b). In het najaar van 2007 bestond 5% 
van de totale vangst op de zeven en harken van Shell Moerdijk uit Rivierprik. Het betrof met 
name larven en enkele pas gemetamorfoseerde Rivierprikken (lengte 13 cm) (ATKB, 2008a; 
2008b). De larven worden ingezogen terwijl ze passief migreren. 
 
Uit het onderzoek van ATKB blijkt dat jaarlijks 2000 Rivierprikken worden ingezogen door de 
inlaat aan het Hollandsch Diep. Voor een groot deel betreft dit larven die nog niet getrans-
formeerd zijn. 
 
Het ontwerp van de koelwaterinlaat voor de InterGen-centrale is op een aantal punten ver-
gelijkbaar met dat van de door ATKB onderzochte inlaat aan het Hollandsch Diep. Wat 
betreft de locatie en het inlaatdebiet zijn er echter grote verschillen. 
 
Het debiet van de inlaat van de voorgenomen activiteit is namelijk veel lager dan het debiet 
van de door ATKB onderzochte inlaat aan het Hollandsch Diep: per uur wordt maximaal 0,4 
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m3/s water ingenomen, terwijl de inname van de inlaat aan het Hollandsch Diep maximaal 25 
m3/s bedraagt. 
 
Daarnaast is de inlaat van de voorgenomen activiteit gelegen in de Westelijke Insteekhaven 
en niet in het Hollandsch Diep. Hierdoor zijn er wezenlijke verschillen in het visbestand te 
verwachten ten opzichte van het visbestand rond de onderzochte koelwaterinlaat in het 
Hollandsch Diep. Verwacht wordt dat het aantal vissen en aantal vissoorten in de Westelijke 
Insteekhaven kleiner is dan in het Hollandsch Diep. De kans dat er door de koelwaterinlaat 
van de voorgenomen activiteit vissen en -larven zoals de Rivierprik worden ingezogen is 
daardoor naar verwachting kleiner. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat grote aantallen 
larven van de Rivierprik door passieve migratie in de Westelijke Insteekhaven terechtkomen, 
deze larven zullen voornamelijk door de stroming van het Hollandsch Diep worden mee-
gevoerd. 
 
Indien uitgegaan wordt van de conclusies van ATKB omtrent de inzuiging van Rivierprikken 
door een inlaat in het Hollandsch Diep (2000 exemplaren per jaar bij een debiet van maxi-
maal 25 m3/s) zou dit betekenen dat er per jaar 24 Rivierprikken worden ingezogen door de 
koelwaterinlaat van de InterGen-centrale. Dit is een marginaal en verwaarloosbaar aantal, 
waardoor merkbare of meetbare effecten op de omvang of stabiliteit van de populatie van de 
Rivierprik met zekerheid kunnen worden uitgesloten. Op basis hiervan wordt geconcludeerd 
dat de koelwaterinname door de InterGen-centrale niet leidt tot negatieve effecten op de 
instandhouding van de Rivierprik-populatie (Buro Bakker, 2010). 
 

12 VERLEENDE TOESTEMMINGEN 
 
Voor de InterGen-centrale zijn gelijk met de onderhavige aanvraag een MER en vergunning-
aanvragen ingediend ingevolge de Wet milieubeheer, Waterwet en Natuurbeschermingswet. 
De besluitvorming over deze vergunningen moet nog plaatsvinden. 
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13 BESCHRIJVING HUIDIGE SITUATIE VAN HET GEBIED 
 
Hollandsch Diep 
Het Hollandsch Diep is een voormalig estuarium dat deel uitmaakt van de delta van Rijn en 
Maas, die respectievelijk via de Boven-Merwede en de Amer hun water afvoeren naar het 
Hollandsch Diep. Het laatste traject naar de zee wordt gevormd door het Haringvliet, dat in 
november 1970 zijn open verbinding met de zee verloor door sluiting van de Haringvlietdam. 
Het peil op het Hollandsch Diep wordt beïnvloed door de Haringvlietsluizen en de boven-
stroomse stuwen. Na afsluiting van het Haringvliet is het Hollandsch Diep snel zoet gewor-
den. 
 
Westelijke Insteekhaven 
De Westelijke Insteekhaven heeft verharde oevers en er komt geen onder- en bovenwater-
vegetatie van betekenis voor. Hierdoor zijn in de haven de paai- en opgroeimogelijkheden 
voor vissen zeer beperkt (Vriese et al., 2005; KEMA, 2010). 
 
Uit de haven wordt reeds koelwater onttrokken door de WKC-centrale van Essent. Het 
betreft doorstroomkoeling, in zeer hete periodes wordt incidenteel overgegaan op nat koel-
torenbedrijf. 
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14 POSITIE TEN OPZICHTE VAN NATUURGEBIEDEN 
 

Figuur 2 Ligging Natura 2000-gebied
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15 VERSPREIDING VAN DE RIVIERPRIK 
 
Nederland ligt in het centrum van het verspreidingsgebied van de Rivierprik. Door de aan-
gelegde barrières in het riviersysteem en de slechte waterkwaliteit is het aantal Rivierprikken 
achteruitgegaan. Door aanleg van vistrappen en verbetering van de waterkwaliteit is het 
aantal waargenomen Rivierprikken sinds de jaren ‘80 duidelijk toegenomen. Deze soort geldt 
in Nederland als vrij algemeen ook al worden populatiegroottes uit het verleden niet gehaald. 
Het Maas- en Rijnstroomgebied lijken vrij grote populaties te herbergen. 
 
Het Hollandsch Diep is als doortrekgebied van groot belang voor de Rivierprik. Deze soort is 
tussen 2000 en 2005 herhaaldelijk waargenomen bovenstrooms van de Haringvlietsluizen 
binnen het traject van het Haringvliet tot en met het Hollandsch Diep (Jansen et al., 2007). 
 
In dit gebied zijn geen herstelmaatregelen noodzakelijk. Uitbreiding van de populatie kan tot 
stand komen door het elders verbeteren van de doorgang in de trekroute. 
 
De landelijke staat van instandhouding is matig ongunstig (Ministerie van LNV, 2008). 
 

16 VERANTWOORDING VERSPREIDINGSINFORMATIE 
 
Zie onder 15. 
 

17 MITIGERENDE MAATREGELEN 
 
Als eerder aangegeven wordt door enkele ontwerpmaatregelen bij de InterGen-centrale 
visinzuiging tot een minimum beperkt, te weten (KEMA, 2010):  
− de maximale inzuigsnelheid bij de inlaatmond bedraagt 0,10 m/s. Bij deze lage snelheid 

is de hydraulische invloedszone in het onttrekkingsgebied laag en hebben viseieren en 
-larven, welke nagenoeg geen zwembeweging hebben en passief met het koelwater 
meebewegen en worden ingezogen, minder kans om te worden ingezogen 
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− er worden grofroosters geplaatst. Hier heeft oudere vis (juvenielen en adulten) de moge-
lijkheid om weg te zwemmen, daar zij een natuurlijke aarzeling hebben om de spijlen te 
passeren. Bij het filtergebouw passeert het ingenomen koelwater eerst grofroosters (no-
minaal 25 mm spijlafstand) voor het afvangen van grofvuil en daarna een fijnfilter (een 
trommelzeef) met afspuitinstallatie en een maaswijdte van circa 5 x 5 mm 

− er worden zeef- en retoursystemen toegepast, waardoor de overlevingskans van de vis 
wordt vergroot. 

 

18 COMPENSERENDE MAATREGELEN 
 
Niet van toepassing. 
 

19 TIJDSTIP EN LOCATIE VAN DEZE MAATREGELEN 
 
De mitigerende maatregelen zijn opgesloten in het ontwerp van het koelsysteem en het 
inlaatsysteem. Deze maatregelen zijn dus automatisch in werking bij het in werking zijn van 
de centrale. 
 
Compenserende maatregelen zijn niet van toepassing. 
 

20 ALTERNATIEVEN 
 
InterGen heeft in 2007 en 2008 een intensieve zoektocht gehouden naar geschikte locaties 
voor de centrale. Er is een lijst opgesteld voornamelijk op basis van de lokale bestemmings-
plannen (mogelijkheden voor categorie 5 ontwikkelingen), en beschikbaarheid van een kavel  
van voldoende omvang voor een elektriciteitscentrale, waar nog zes locaties op aanwezig 
waren: 
1 Moerdijk 
2 Hengelo Industrieterrein Twentekanaal 
3 Almelo XL Businesspark Twente 
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4 Helmond Bedrijventerrein BZOB 
5 Eemshaven 
6 Rotterdam Europoort/Maasvlakte. 
 
Van deze locaties waren er drie niet opgenomen in het Derde Structuurschema Elektriciteits-
voorziening (SEVIII). In dit ruimtelijke beleidsdocument zijn 23 plaatsen aangewezen waar 
een elektriciteitscentrale met een vermogen dan meer dan 500 MWe gevestigd mag worden1.
Hengelo, Almelo en Helmond staan daar niet bij. InterGen heeft daarom besloten deze 
locaties niet te selecteren. 
 
De overige drie locaties zijn verder onderzocht op grond van de volgende criteria: 
− beschikbaarheid van voldoende grond 
− aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteitsnet 
− aansluitingsmogelijkheden op het aardgasnet 
− beschikbaarheid van koelwater 
− overige milieurandvoorwaarden 
− beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel. 
 
Tabel 1 geeft een samenvatting van de afweging welke heeft geresulteerd in de keuze voor 
de locatie Moerdijk als beste locatie voor de centrale. 
 
Bij de locatiekeuze voor Moerdijk is mede met het oog op de bescherming van de be-
schermde soort Rivierprik vervolgens gekozen voor een ontwerp met hybride koeltorens, 
inname van suppletiewater uit de Westelijke Insteekhaven en overige ontwerpmaatregelen 
(zie sectie 5). Deze combinatie van locatie, koelsysteem en verdere ontwerpmaatregelen 
rechtvaardigt de keuze voor Moerdijk boven de alternatieve SEVIII-locatie(s) Eemshaven en 
Rotterdam. 
 

1 Van de overige locaties in SEVIII kan opgemerkt worden dat de beschikbaarheid van grond in 
grote mate beperkt wordt doordat de meeste van deze locaties momenteel al in gebruik zijn voor 
elektriciteitsproductie en de gronden vaak in eigendom zijn van de gevestigde energiebedrijven. 
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Tabel 1 Samenvatting locatiekeuze Moerdijk voor de voorgenomen activiteit 
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Aansluitingsmogelijk-
heden elektriciteitsnet 

Aansluitingsmogelijk-
heden gasnet 

Beschikbaarheid van 
koelwater 

Overige milieu 
randvoorwaarden 

Beschikbaarheid van 
(technisch) personeel 
Groen = goed / ja 
Oranje = matig 
Rood  = slecht / nee  

21 BESCHRIJVING ZORGVULDIG HANDELEN 
 
Het zorgvuldig handelen zit grotendeels opgesloten in het ontwerp van het koelsysteem en 
het inlaatsysteem, wat maakt dat inzuiging van de Rivierprik tot een minimum wordt beperkt. 
Er wordt toegezien op het optimaal functioneren van het zeef- en retoursysteem om de 
overlevingskans van de vis in het algemeen en de Rivierprik in het bijzonder zo groot moge-
lijk te maken. 
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