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Nieuwe hulpketelcentrale 

van max. 10 nieuwe 

hulpketels it 25MWth 

Wijziging ten opzichte van 

de mededeling aan het 

bevoegd gezag 

Maximaal tien hulpketels 

Totaal 250 MWth 

Samenvatting 

INLEIDlNG 

Hulpkelelcenlrale Galile"islraal I 
Milieueffectrapportage 

E.ON Benelux (verder EBX) exploiteert op dit moment een gasgestookte 

elektriciteitscentrale aan de Galile"istraat 15 in Rotterdam (Elektriciteitsfabriek Galilelstraat, 

EFG). Volgens de Wet milieubeheer moeten bij de installaties van EBX de Beste Beschikbare 

Technieken (BBT) worden toegepast. Volgens de ambtshalve wijziging uit 2010 moet de 

bestaande EFG centrale in 2014 aan BBT voldoen. 

VOORGENOMEN ACTTVITEIT 

EBX heeft onderzocht op welke wijze er enerzijds voldoende warmte voor het 

stadsverwarmingnet geproduceerd kan worden, anderzijds hoe dit op een 

milieuverantwoordelijke en bedrijfseconomische manier kan plaatsvinden. Op basis van een 

analyse van het stadsverwarmingnet en de toekomstige warmtevraag en -productie heeft 

EBX besloten de bestaande EFG centrale niet aan te passen, maar in plaats hiervan een 

nieuwe hulpketelcentrale te bouwen aan de Galile"istraat te Rotterdam (Hulpketelcentrale 

Galile'istraat, HKG). Op de bestaande locatie aan de Galile'istraat wordt de ligging nabij het 

stadsverwarmingnet van de Regio Rotterdam voor warmteafzet optimaal benut. Verder is 

de locatie gelegen in een gebied met veel bedrijvigheid waardoor ruimtelijke inpassing 

binnen het bestaande terrein geen probleem zal zijn. 

HKG word! gebouwd voor de levering van warmte aan het stadsverwarmingnet van 

Stadsregio Rotterdam. Als de centrale in 2014 in bedrijf zal zijn, dan kan de bestaande 

gasgestookte centrale EFG uit bedrijf genomen worden. Er zal daardoor geen sprake meer 

zijn van de productie van elektriciteit. 

M.E.R-PROCEDURE 

Voor de realisatie van de nieuwe hulpketelcentrale wordt een veranderingsvergunning 

aangevraagd en de m.e.r.-procedure doorlopen. 

Tijdens het opstellen van het MER heeft EBX besloten om geen reservering voor een 

toekomstig lage temperatuur stadsverwarmingnet te maken. Aangezien de toekomstige 

ontwikkelingen, mede door de huidige economische situatie, erg onzeker zijn is het 

aanvragen van extra ketels prematuur. Hierdoor word! in het MER uitgegaan van een op te 

stellen vermogen op HKG van 250 MWth in plaats van 300 MWth zoals genoemd in de 

mededeling aan het bevoegd gezag. 

NADERE TOELICHTING HKG 

HKG bestaat uit maximaal tien nieuwe hulpketels met een vermogen van in totaal 250 

MWth. Het modulair plaatsen van ketels leidt tot flexibiliteit qua investering. Ook is 

hierdoor verduurzaming van de warmteproductie op een later tijdstip nog inpasbaar. Het 

grootste voordeel van de modulaire opbouw van HKG is dat de ketels onafhankelijk van 

elkaar en dus efficient inzetbaar zijn, waardoor emissies naar lucht zoveel mogelijk worden 

beperkt. Door de keuze voor een vermogen per ketel van ongeveer 25 MWth zijn deze ketels 

op de meest efficiente manier inzetbaar doordat ze, in combinatie met de warmwaterbuffers, 

I 07599B759:A · Del1l1iliol ARCADIS 17 



Hulpketelcentrale GalileIstraal 1 
Milieueffectrapportage 

altijd afzonderlijk, optimaal inzetbaar zijn. Doordat het aantal aansluitingen op de 

stadsverwarming nog groeit, zal de piekvraag in de stad in de komende jaren verder 

toenemen, zodat in 2020 maximaal tien hulpketels zullen zijn opgesteld. Indien duurzame 

warmteprojecten doorgang vinden dan zal het aantal ketels lager uit kunnen vallen. 

De maximale geleverde warmte in een koud jaar bij 250 MWth aan opgesteld vermogen is 

500.000 MWh/jaar (1.800.000 GJ/jaar). De brandstofbenutting van de nieuwe hulpketels is 

95%. 

De hulpketels zullen worden voorzien van dry low NOx branders om de NOx uitstoot te 

beperken. Karakteristiek voor deze branders is de voormenging van lucht en brandstof. 

Door het gasmengsel zo "arm" mogelijk te ontsteken blijft de temperatuur zo laag mogelijk, 

en wordt het ontstaan van NOx beperkt. 

Met dry low NOx branders en rookgasrecirculatie kan een NOx emissie van maximaal 70 

mg/Nm3 gegarandeerd worden. Dit valt binnen de emissie-eisen van de BREF Grote 

stookinstallaties en voldoet aan BEES-A. 

In de BREF Grote Stookinstallaties wordt de toepassing van Warmtekrachtkoppeling (WKK) 

als eerste BBT-optie aangemerkt. Met een WKK worden elektriciteit en warmte tegelijkertijd 

opgewekt, waardoor gas wordt bespaard. EBX kiest echter niet voor WKK maar voor de 

plaatsing van hulpketels. Hulpketels produceren uitsluitend warmte voor het 

stadsverwarmingnet en dus geen elektriciteit. Redenen voor deze keus zijn als voigt. 

• De warmte van EFG wordt vervangen door WBR (vanaf 2013) en HKG. WBR levert de 

basis last van de warmtevraag. 

• HKG betreft een pieklasteenheid die slechts beperkt in bedrijf zal zijn (2000 vollasturen in 

een koud jaar, 750 vollasturen in een gemiddeld jaar). HKG levert slechts 8,6% van de 

voor de stadsverwarming benodigde warmte in een gemiddeld jaar. 

• Vanwege de beperkte inzet is het economisch niet rendabel om voor HKG een WKK

installatie te realiseren. 

Op basis van de gemaakte analyse is de keuze gemaakt voor HKG, bestaande uit 

vlampijpketels met een vermogen tussen de 20 en 35 MWth. De hoofdargumenten voor 

deze keuze zijn als voigt. 

• WKK's leveren het overgrote deel van de warmte voor het stadsverwarmingnet; 

• Hulpketels zijn nodig in het stadsverwarmingnet voor piekvraag en back-up bij uitval 

van andere productiemiddelen; 

• De ketels van HKG zijn modulair in te zetten waardoor ze alleen in bedrijf worden 

genomen als het nodig is; 

• Door gefaseerde realisatie blijft verduurzaming van het stadsverwarrningnet mogelijk. 

Voor elke 25 MWth aan duurzame warmte-invoeding is in principe een ketel minder 

noodzakelijk; 

• Door minder inzet van bestaande, oudere en daarom minder efficiente hulpketels neemt 

de emissie van deze minder schone hulpketels in Rotterdam af; 

• Hulpketels zijn bedrijfseconomisch het meest aantrekkelijk en het minst risicovol. 

Tijdens de detail engineering fase wordt bepaald welke definitieve grootte de ketels krijgen. 
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In het MER zijn de milieueffecten van de voorgenomen activiteit onderzocht inclusief de 

volgende twee varianten: 

Schoorsteenhoogte. 

De voorgenomen schoorsteenhoogte is 25 meter met 40 meter als variant. Door de hoogte 

van de schoorsteen te varieren, is de concentratie van N02 op leefniveau (irnmissie) in de 

nabijheid van HKG te be·invloeden. 

Inzet van lichte, zwavelarme huisbrandolie als brandstof bij extreme koude. 

Alle ketels worden met aardgas gevoed. EBX houdt echter de mogelijkheid open om vier 

ketels uit te rusten met" dual fuel" branders waarbij naast aardgas ook lichte huisbrandolie 

(HBO) als brandstof te gebruiken is. Hierdoor kan een aanzienlijke financiele besparing 

gerealiseerd worden op het reserveren van gastransportcapaciteit. 

EFFECTBEOORDELING 

De effecten zijn bepaald ten opzichte van de referentiesituatie. Dit is de situatie waarin de 

bestaande EFG centrale BBT gemaakt zou worden. Daarnaast is de huidige situatie in beeld 

gebracht. Voor het aspect lucht zijn de emissie en immissie bepaald voor zowel een koud 

jaar met en zonder oliestook en een qua weersomstandigheden gemiddeld jaar. De 

belangrijkste conclusies uit de effectbeoordeling zijn als voIgt. 

Lucht 

HKG stoot minder NOx uit dan de BBT gemaakte centrale. Dit komt me de doordat WBR 

een groot deel van de warmte van EFG zal overnemen en HKG alleen de piekwarmte. HKG 

voldoet aan de emissienormen uit de BREF Grote Stookinstallaties en BEES-A. In alle 

onderzochte situaties wordt voldaan aan de immissienormen uit de Wet milieubeheer. Bij 

een schoorsteenhoogte van 40 meter is de bijdrage aan de immissie in de nabije omgeving 

echter aanzienlijk minder dan bij een schoorsteenhoogte van 25 meter. Een gunstig effect is 

dat na uitgebruikname van de bestaande EFG centrale er geen sprake meer zal zijn van een 

gele pluirn uit de schoorsteen. 

• Geluid 

Met HKG kan aan de geluidsnormen in de huidige omgevingsvergunning worden voldaan .. 

en zal de geluidsbelasting afnemen. Daardoor wordt ook de geluidsbelasting op de 

zonegrens en bij woningen in de zone verminderd. 
• Energie 

De hulpketels die bij HKG worden opgesteld produceren alleen warmte en geen 

elektriciteit. Hulpketels zijn minder efficient dan een WKK installatie, waarmee naast 

warmte ook elektriciteit wordt opgewekt. Hulpketels verzorgen echter maar een klein deel 

van de totale warmteproductie van het stadsverwarmingsysteem regio Rotterdam, maar zijn 

weI noodzakelijk om de piekvraag in een warmtesysteem op te vangen. 

Ecologie 

In alle situaties is geen sprake van significante negatieve effecten op natuurwaarden. Het 

buitenbedrijf stellen van de bestaande EFG centrale en het in gebruik nemen van HKG leidt 

tot een afname van stikstofdepositie met 1-5 mol N/ha/jaar op de dichtstbijzijnde Natura 

2000 gebieden Oude Maas en Boezems Kinderdijk en op EHS gebieden. Er treden geen 

effecten op beschermde soorten op. 
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Tabel1 ----------------
Emissie verschillen 

• Water 

Hulpketelcentrale Galileis~aat I 
Milieueffectrapportage 

Door het wegvallen van het gebruik van koelwater bij de voorgenomen activiteit zullen 

geen effecten meer optreden ten aanzien van opwarming, kwaliteit van het ontvangende 

oppervlakte water en visinzuiging. 

VOORKEURSALTERNATffiF 

Op basis van de effectbeoordeling is het Voorkeursalternatief (VKA) bepaald. Het VKA 

bestaat uit een hulpketelcentrale met rnaximaal tien hulpketels van elk 20 tot 35 MWth en 

een schoorsteenhoogte van 40 meter waarbij tijdens koude periodes rnaximaallOO uur 

oliestook op vier ketels plaatsvindt. Onderdeel van het voorkeursaltematief is het nernen 

van mitigerende rnaatregelen voor het aspect ecologie om nadelige effecten te voorkomen. 

De emissies van het VKA ten opzichte van de huidige situatie (EFG bestaand) en de 

referentiesituatie (EFG BBT) zijn in de volgende tabel samengevat. Uit de tabel voigt dat de 

emissies van NOx, C02 en NH3 van het VKA lager zijn dan de emissies van de overige twee 

situaties. 

Cllll1Plllh'111 Ef C b",1.1c1l1d [J C I1I3T "h:A 

h:,'ud 1<1<11 C"ll1lddl'ld 

1,1.11 

NOxvracht 874* 263 38,2 14,2 
ton/jaar 

C02 ton/jaar 475*103 475*103 107*103 40*103 

NTh ton/jaar - 65,7 - -
Vollasturen/jaar 5850 8760 2000 750 

* werkelijke vracht in 2009. Vergunde vracht = 2.108 ton/jaar. 
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Maximaal10 nieuwe 

hulpketels van totaal 

250MWth 

HOOFDSTUK 

AANLEIDING 

Huidige situatie 

Inleiding 
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E.ON Benelux (verder EBX) exploiteert op dit moment een gasgestookte 

elektriciteitscentrale aan de Galile'istraat 15 in Rotterdam (Elektriciteitsfabriek Galile'istraat, 

EFG). Deze inrichting bestaat uit drie gasturbines, elk met een bijbehorende generator en 

afgassenketel, alsmede een gemeenschappelijke stoomturbine met generator. 

In deze installatie wordt aardgas verbrand en daarmee wordt warmte en elektriciteit 

geproduceerd. De warmte wordt geleverd aan het stadsverwarmingnet van Rotterdam. 

Hiertoe beschikt EBX over een geldige revisievergunning d.d. 10.8.1995 betreffende de Wet 

milieubeheer (Wm). In 2010 heeft de provincie Zuid-Holland met een ambtshalve wijziging 

voorschriften toegevoegd aan de revisievergunning van 1995. 

Nieuwe hulpketels 

Aangezien de huidige EFG het einde van zijn levensduur nadert en de emissies verminderd 

moeten worden heeft EBX het voornemen om een nieuwe hulpketelcentrale met maximaal 

10 nieuwe hulpketels met een vermogen van in totaa1250 MWth te installeren aan de 

Galile'istraat te Rotterdam (Hulpketelcentrale Galile'istraat, HKG). De hulpketels worden 

geplaatst voor de levering van warmte aan het stadsverwarmingnet van Stadsregio 

Rotterdam. Als in 2014 de nieuwe hulpketelcentrale in bedrijf zal zijn, kan de bestaande 

gasgestookte centrale EFG uit bedrijf genomen worden. Er zal daardoor geen sprake meer 

zijn van de productie van elektriciteit. 

De mogelijkheid bestaat dat in de toekomst de elektriciteitsproductie op een andere manier 

wordt hervat. Hierbij vaH bijvoorbeeld te denken aan duurzame opwekking van energie. 

Hiermee wordt echter in voorliggend MER geen rekening gehouden. 

Locatie Galilei'straat is gelegen in het Rotterdamse gebied Stadshavens, deelgebied 

MerwehavenNierhavens, zie Afbeelding 1. 
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Afbeeldin ...:.1 ____ _ 

Locatle Gallle"isiraal 

Huidlge centrale voldoet, 

nlet aan de vigerende 

vergunnlngen en BBT 

1.2 

Ambtshalve wijzigiltg 

HllipkelelcentllJiIJ GaIIol,lraat I 
MI •• uaffecllill'Pot1llgO 

Conform de Wet aJgeroene bepalingen omgevulgsr cht (Wabo) moeten bij de in taUaties 

van EBX de Beste Beschikbare Technieken (BBT) worden toegepast De NOx-emissie van de 

huidige in tallatie voldoet echter niet meer aan. de 0 -emissiewaarden zoals opgenomen 

in de BREF Grote StookinstaJiaties en de Nederlandse enlissierichtliJn lueht ( eR). Ook laat 

CO-emissiemeting zien dat de CO- missie niet aan de emjssiewaarden uit de BREF Grote 

Stookin tallatles voldoen. Om deze .. edenen zijn er in 2010 door mid del van een ambtshalve 

wijziging voorschriften toegevoegd aan de vigerende Wet Milieubeheer-vergunning. Hierin 

is opgenomen dat de bestaande installaties in 2014 moeten voldoen aan BBl'. Oit valt sarnen 

met het einde van de levensduur van de huidige installatie. Voor de l'ealisatie van de 

nieuwe huJpketelcentraLe wordt daarom een veranderingsvergunning aangevraagd en de 

m.e.r.-procedure doorlopen. 

M. E. R.·PROCEDURE 

Wijzigingell tell opzichte valt de mededeling aall het bevoegdgezag 

In de mededeling aan het bevoegd gezag i uitgegaan van maximaal12 hulpketels met een 

totaal Vel'Jllogen van 300 MWth. Op basis van nadere analyses van de toekomstige 

warmtevraag heeft EBX het voornernen om maximaallO hulpketels met een totaal 

vermogen van 250 MWth te installeren. In v orIiggend MER worden dan ook de 

rnilieueffecten van 10 hulpketel onderzodlt in plasts van 12. In hoofdstuk 2 wordt dit nader 

onde.rbouwd. 

Overziclr.t m.e:r,-p,·ocedllre 

Omdat in eer Ie .instantie lIit is gegaan van een thermisdl vermogen van 300 MWth was de 

activiteit m.e.r.-plichtig (Besluit milieueffectrapportage van 1994, onderdeel C categorie 

j (1)'5998159", Drhlnll1ll ARCADIS j 12 
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22.1). Daarom is door EBX voorliggend milieueffectrapport (MER) opgesteld ten behoeve 

van de besluitvorming in het kader van de omgevingsvergunning. 

De m.e.r.-procedure is gestart met een mededeling aan het bevoegd gezag op 19 juli 2011. 

De mededeling heeft van 28 juli tot en met 24 augustus 2011 ter inzage gelegen. Hierop zijn 

geen zienswijzen binnengekomen. Het bevoegd gezag heeft vrijwillig advies over de 

reikwijdte en het detailniveau gevraagd aan de Commissie m.e.r. (Cie-m.e.r.). 

De Commissie m.e.r. heeft op 15 september 2011 een advies voor de reikwijdte en 

detailniveau voor de inhoud van dit MER uitgebracht aan het bevoegd gezag 

(Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland). Het bevoegd gezag heeft het advies 

voor de inhoud van dit MER van de Cie-m.e.r. overgenomen en aangevuld. Het advies 

reikwijdte en detailniveau is vastgesteld op 14 oktober 2011. In bijlage 4 is aangegeven hoe 

het advies in dit MER is verwerkt. 

Inspraak 

Schriftelijke Dit MER wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen mondeling of 

inspraakreacties kunnen schriftelijk zijn of haar zienswijze kenbaar maken. (Schriftelijke) Inspraakreacties kunnen 

worden verstuurd aan worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland. Zij zullen als 

Gedeputeerde Staten van bevoegd gezag de inspraak op dit MER behandelen. Na inspraak zal de Commissie m.e.r. 

de Provincie Zuid-Holland dit MER toetsen aan het advies Reikwijdte en detailniveau, op juistheid en volledigheid en 

aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER. Het bevoegd gezag gebruikt dit 

toetsingsadvies en de ingediende zienswijzen op het MER vervolgens bij de 

vergunningprocedures in het kader van de Wabo. 

1.3 BETROKKEN PARTIJEN 

Initiatiefnemer: E.ON Benelux 

EBX is onderdeel van het Duitse E.ON AG, een beursgenoteerd energiebedrijf met meer dan 

30 miljoen klanten in 30 landen. E.ON AG heeft ongeveer 93.500 medewerkers en een omzet 

van € 87 miljard. EBX produceert en levert elektriciteit, gas en warmte aan zowel 

particuliere klanten als de zakelijke markt. Het bedrijf heeft circa 1900 MW opgesteld 

vermogen in Nederland en heeft een centrale met een vermogen van circa 1100 MW in 

aanbouw. De centrales van EBX in Nederland staan opgesteld in de provincie Zuid-Holland. 

Tevens heeft EBX centrales in Belgie met een opgesteld vermogen van circa 900 MW, te 

weten in Vilvoorde (Brussel) en in Langerlo (Genk). 

Contactpersoon: Mevr. R.M. van de Wetering 

Adres: GaIile"istraat 15 

3029 AL Rotterdam 

Telefoon: 010-8882580 

Bevoegd gezag m.e. r. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, pia DCMR Milieudienst Rijnmond 

Contactpersoon: Dhr. J. Grevink 

Bezoekadres: Parallelweg 1 

3112 NA Schiedam 

Postadres: Postbus 843 

3100 A V Schiedam 
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Telefoon: 010-2468012 

Bevoegd gezag Wabo vergunning 
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Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, pia DCMR Milieudienst Rijrunond 

Contactpersoon: Dhr. F.C.A. Smekens 

Bezoekadres: Parallelweg 1 

Postadres: 

Telefoon: 

3112 NA Schiedam 

Postbus 843 

3100 A V Schiedam 

010-2468523 

Commissie voor de milieueffectrapportage 

De m.e.r.-procedure en met name de rol van de Commissie m.e.r. geeft aIle 

belanghebbenden de garantie dat de besluitvorming een toetsbare weg doorloopt, waarbij 

inspraak en advies wezenlijke elementen zijn. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke 

commissie en adviseert het bevoegd gezag, waarbij het in een "Advies voor richtlijnen voor 

het milieueffectrapport" heeft aangegeven welke onderwerpen in het MER aan de orde 

moeten komen. Nadat het MER gereed is, brengt de commissie advies uit over de 

volledigheid en de kwaliteit van het MER. Hierbij toetst zij aan de vastgestelde richtlijnen, 

bovendien beoordeelt de commissie hierbij alle inspraakreacties en adviezen en neemt deze 

mee in haar advies. De Cie-m.e.r. zal een keer een toetsingsadvies uitbrengen, en weI naar 

aanleiding van het ingediende en gepubliceerde MER. 

LEESWIJZER 

Na dit inleidende hoofdstuk voIgt in hoofdstuk 2 een uitwerking van de probleem- en 

doelstelling van het project. Hierbij is ingegaan op de opbouw van het stadverwarmingsnet 

en de mogelijke opties binnen dit systeem. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de 

voorgenomen activiteit. Hoofdstuk 4 geeft per thema een overzicht van de referentiesituatie 

en een uitgebreide beschrijving van de te verwachten milieueffecten gegeven. Hoofdstuk 5 

bevat de kern van het MER, namelijk de effectvergelijking van de verschillende 

alternatieven. Op basis van de vergelijking is het Voorkeursalternatief (VKA) samengesteld 

en toegelicht. 

Bijlagen 

Bij dit MER horen de volgende bijlagen: 

1. Relevant wettelijk kader en beleid 

2. Begrippen en afkortingen 

3. Literatuurlijst 

4. Advies Reikwijdte en detailniveau 

5. Autonome ontwikkelingen 

6. Luchtkwaliteit onderzoek 

7. Akoestisch onderzoek 

8. Bodem onderzoek 

9. Stikstofdepositie contouren 
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2.2 

Tabel2 

Randvoorwaarden voor het 

ontwerp van de 

voorgenomen activiteit 

HOOFDSTUK 
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Doel- en 
probleemstelling 

INLEIDING 

Conform de Wet milieubeheer moeten bij de installaties van EBX de Beste Beschikbare 

Technieken (BBT) worden toegepast. Volgens de ambtshalve wijziging uit 2010 moet de 

bestaande EFG centrale in 2014 aan BBT voldoen. EBX heeft onderzocht op welke wijze er 

op een milieuverantwoordelijke en een bedrijfseconomisch verantwoorde manier voldoende 

warmte voor het stadsverwarmingnet geproduceerd kan worden. In voorliggend hoofdstuk 

worden de afwegingen en de uitkomst van dit onderzoek gepresenteerd. 

DOELSTELLING 

De doelstelling van EBX is de continuering van de levering van voldoende warmte aan het 

stadsverwarmingnet op een kostenefficiente wijze door middel van installaties die passen 

binnen de randvoorwaarden ten aanzien van geografische, milieutechnische, ecologische, 

technische en economische aspecten (zie TabeI2). 

Type randvoorwaarde Omschrijving 

Geografisch · Voldoende groot terrein beschikbaar 

· Terrein met bestemming industrieel gebruik 

· Nabijheid van aansluitpunt voor aardgas-distributiepijplijn 

· Nabiiheid van aansluitpunt op stadsverwarmingnetwerk Rotterdam 

Milieutechnisch · Hoog rendement om uitstoot per eenheid geproduceerde energie tot 

een minimum te beperken 

· Schone brandstof om vervuilende uitstoot tot een minimum te 

beperken 

· Voldoen aan kaders milieunormen en -regelgeving (o.a. Wm en 

Wvo, BREF) 

· Geen significante impact op omgeving (natuur) 

Ecologisch · Passen binnen de kaders van de Natuurbeschermingswet 1998 en 

Flora- en faunawet 

Technisch · Technisch best beschikbare technologie 

· Hoogrendementsverbrandingssysteem (brandstof, 

verb rand ingstech nolog ie) 

· Flexibel om snel de warmteproductie aan te passen indien vereist 

(opbrengst verhogen of verlagen) 
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2.3 

2.3.1 

2.3.2 

EXB levert warmte aan de 

klassieke 

stadsverwarming 

Economisch • Goedkope productie 

Hulpketelcentrale Galile'istraat I 
Milieueffectrapponage 

• Flexibel inspelen op de vraag naar warmte uit de markt 

• Commercieel haalbare technologie 

EBX heeft alle bovenstaande factaren in beschouwing genomen en deze ge:integreerd in de 

besluitvorming aangaande het conceptuele ontwerp van de voargenomen activiteit. 

PROBLEEMSTELLING 

HET PROBLEEM 

Bestaande centrale EFG moet voor eind 2014 BBT gemaakt worden. Dit kan door de 

bestaande centrale aan te passen Of door het bouwen van een nieuw warmte leverend 

productiemiddel binnen het stadsverwarmingnet Rotterdam. Het stadsverwarmingnet gaat 

vanaf 2013 veranderen. Een andere eenheid gaat de basislast voar warmte leveren (A VR 

Rozenburg in plaats van EFG). 

De probleemstelling is: op welke manier kan EBX aan de contractuele verplichting voor 

levering van warmte voldoen op een milieuverantwoardelijke en kosten efficiente wijze. In 

de volgende paragrafen wordt beschreven hoe EBX hier invulling aan kan geven. 

BESCHRIJVING STADSVERWARMING ROTTERDAM 

Huidige situatie 

In de Stadsregio Rotterdam zijn enkele tienduizenden huishoudens voor hun verwarming 

en tapwater aangewezen op stadsverwarming. Stadsverwarming levert een positieve 

bijdrage aan het milieu doordat een groot deel van de geleverde warmte uit aftapwarmte 

bestaat. De aftapwarmte die gebruikt wordt voar de stadsverwarrning van Rotterdam 

ontstaat bij onder andere elektriciteitsproductie via Warmte Kracht Koppeling (WKK). Dit is 

een systeem dat tegelijkertijd warmte en kracht (elektriciteit) opwekt. 

EBX levert warmte door mid del van WKK vanaf de locaties Rotterdam Capelle (RoC a) en 

Galile'istraat (EFG). De WKK's bestaan uit een gasturbine en een afgassenketel. Met de 

gasturbine wordt elektriciteit opgewekt. De hete rookgassen verlaten de gasturbine en 

worden naar de afgassenketel geleid. Hier wordt stoom geproduceerd, die vervolgens over 

een stoomturbine wordt geleid. Hiermee wordt ook elektriciteit geproduceerd. De 

restwarmte na de stoomturbine wordt gebruikt in het stadsverwarmingsysteem. Tijdens 

koude peri odes is het ook mogelijk om een deel van de stoom rechtstreeks te gebruiken om 

warmte Ie leveren aan de stadsverwarrning. EBX heeft de beschikking over zes WKK's: 

RoCa 1, 2 en 3 en de EFG 11, 12 en 13. 

De opbouw van de stadsverwarming in 2011 is weergegeven in de volgende figuur: 
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Fi uur 1 

Opbouw huidig 

stadsverwarmingnet 

Rotterdam en belangrijkste 

transportbeperkingen in 

MWth 

H1 = Kop van Zuid (Eneco) 

HZ= Stad (Eneco) 

H3=RoCagebied (Eneco) 

H4: Tuinders B-driehoek 

(Eneco). 

Hulpketelcenlrale GalileYstraal I 
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Tuinders B-Driehoek 

H3 

CJ Produclie E.ON 

~ Warmtegebied Eneco 

# Transportcapacileit leidingnel 

Door WKK geproduceerde Aanvullende warmte voor het stadsverwarmingnet wordt geleverd door hulpketels en 

warmte wordt tijdelijk warmwaterbuffers. De warmwaterbuffers worden ingezet om het gebruik van hulpketels te 

opgeslagen in beperken en een gescheiden opwekking van elektriciteit en levering van warmte mogelijk te 

warmwaterbuffers maken. De door de WKK geproduceerde warmte wordt tijdelijk in deze buffers opgeslagen, 

indien er weI vraag naar elektriciteit is, maar slechts weinig warmtevraag is. In periodes van 

weinig elektriciteitsvraag, wordt de gebufferde warmte geleverd en kan de WKK worden 

afgeschakeld. EBX bezit twee grote warmtebuffers op de locatie EFG. 

Extra benodigde warmte 

na inzet WKK en buffers 

wordt geproduceerd door 

hulpketels 

De opbouw van het 

stadsverwarmingnetwerk 

in Rotterdam gaat vanaf 

2013 veranderen 

De na de inzet van WKK's en buffers nog benodigde warmte wordt geproduceerd door de 

hulpketels. Op dit moment bezit EBX de hulpketelhuizen Blekerstraat (in gebied H2), 

Delftsevaart (H2) en Kop van Zuid (HI) en er staan twee back-up hulpketels opgesteld op 

de locatie RoCa. Deze worden vooral ingezet in het stookseizoen, maar ook bij uitval van en 

onderhoud aan andere installaties. Hulpketels leveren dus de piek en back-up warmtevraag. 

Opbouw stadsverwarming vanaf 2013 

Vanaf 2013 gaat stadsverwarming Rotterdam veranderen. Het Warmte Bedrijf Rotterdam 

(WBR) levert vanaf 2013 restwarmte (100 MWth), die ontstaat bij de afvalverwerking van 

AVR Rozenburg. Tevens zal de WKK EFG in 2014 uit bedrijf worden genomen. De opbouw 

van de stadsverwarming in Rotterdam vanaf 2013 is schematisch in Figuur 2 weergegeven. 

Hierin zijn ook de warmtetransportbeperkingen weergegeven, die van invloed zijn op de 

inzet van de verschillende productiemiddelen. WBR levert warmte aan de nieuwe 

concessiegebieden voor uitbreiding van de stadsverwarming (blauw), EBX aan de bestaande 

stadsverwarminggebieden (geel) en aan de tuinders (oranje). De warmte van WBR, die na 

levering aan de concessiegebieden nog beschikbaar is, wordt aan de bestaande 

stadsverwarming geleverd. Dit verdringt de warmte, die tot heden door de bestaande EFG 

wordt geleverd. 
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Fi uur 2 

Opbouw 

stadsverwarmingnet 

Rotterdam en maxima Ie 

transportcapaciteit vanaf 

2013 in MWth 

H1A= Concessiegebied 

(NUON) 

H1 B= Kop van Zuid (Eneco) 

H2= Stad (Eneco) 

H3=RoCagebied (Eneco) 

H4: Tuinders B-driehoek 

(Eneco). 

Kans op onvoldoende 

warmte voor gebied H2 

2.3.3 

AVR H1A 
100 MWth # 

Hulpketelcentrale Galile'istraal I 
Milieueffectrapportage 

Tuinders B-Driehoek 

H3 

r=J Productie E.ON 

c::::J Productie AVR 

~ Warrntegebied Eneco 

c::> Nieuwe concessies NuonlEneco 

# Transportcapaciteit leidingnel 

De warmte distributeur/ beheerder van het bestaande stadsverwarmingnetwerk en de 

nieuwe concessie Noord is Eneco. Nuon is de distributeur/beheerder van de nieuwe 

concessie Zuid. 

Transportbeperkingen en warmteproductiecapaciteit 

Tussen de gebieden liggen leidingen, deze hebben een beperkte capaciteit om warmte te 

transporteren. Indien EFG uit productie wordt genomen bestaat de kans dat voar gebied H2 

onvoldoende warmte beschikbaar is tijdens koude peri odes en bij uitval van A VR of RoCa. 

Om een toekomstig tekort te voorkomen is het enerzijds mogelijk om de capaciteit van de 

leidingen tussen de gebieden te vergroten en daarmee de transportbeperkingen te 

verkleinen. Anderzijds is het mogelijk om nieuw productievermogen te realiseren en 

rechtsreeks op H2 aan te sluiten. Dit kan door middel van vervanging van de 

productiemiddelen op EFG of op een alternatieve locatie in de nabijheid van H2. Hiermee is 

rekening gehouden door EBX bij de totstandkoming van de voorgenomen activiteit. In de 

volgende subparagrafen wordt hier nader op ingegaan. 

UITGANGSPUNTEN VOOR STADSVERWARMING VANAF 2013 

Modelleringen Stadsverwanning 

EBX heeft in de periode 2009-2011 verschillende varianten van de opbouw van de 

stadsvelwarming doorgerekend. De invoeding van 100 MWth aan warmte van WBR is 

hierin meegenomen. Uit de modelleringen is gebleken dat het installeren van vervangend 

vermogen noodzakelijk is om de uitbedrijfstelling van de huidige EFG op te vangen. Dit 

vermogen moet bij H2 voor dit deelgebied opgesteld worden. 

Tevens is uit het modelleren naar voren gekomen dat het vergroten van de 

transportcapaciteit van de transportleidingen tussen RoCa en EFG (H3-H2) met 50% een 

goede balans in het stadsverwarmingsysteem geeft en dat hierdoor minder vermogen hoeft 

te worden opgesteld. Dit kornt doordat er sprake is van een overcapaciteit aan 

warrnteproductie op de locatie RoCa. Indien de capaciteit van de transportleiding H3-H2 
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2.3.4 

2.3.5 
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van 65 naar 100 MWth wordt vergroot, ontstaat de mogelijkheid om dit overschot aan 

warmte naar H2 te transporteren. Uit de modelleringen komt naar voren dat deze 

vergroting van de transportcapaciteit een reductie van 50 MWth op te stellen vermogen in 

H2 oplevert. 

De vergroting van de transportleiding is de verantwoordelijkheid van Eneco en maakt deel 

uit van de contractbesprekingen tussen Eneco en EBX over een nieuwe 

Warmteleveringsovereenkomst (WLO). 

In het vervolg van dit MER wordt er van uitgegaan dat vervangend warmtevermogen voor 

gebied H2 geplaatst dient te worden. Hierbij worden onderstaande aannames die buiten de 

invloedssfeer van EBX liggen gedaan: 

• Aansluiting WBR in 2013, productie van 100 MWth 

• Vergroting transportcapaciteit gebieden H2-H3 naar 100 MWth 

VERDELING WARMTEVRAAG EN PRODUCTIE IN 2020 

Zoals in paragraaf 1.1 is beschreven moet de warmteproductie van de EFG in 2014 worden 

vervangen. Verwacht wordt dat omstreeks 2020 het huidige stadsverwarmingnet door 

stadsuitbreidingen de maxima Ie omvang heeft bereikt. 

De nieuwe concessiegebieden in het stadsverwarmingsysteem worden door het 

Warmtebedrijf Rotterdam van warmte voorzien. Met het aanbod van warmte door A VR kan 

naast de concessiegebieden ook de bestaande stadsverwarming van warmte worden 

voorzien. De concessiegebieden nemen ongeveer 50% van de door A VR geproduceerde 

warmte af. De overige warmte zal aan de bestaande stadsverwarming geleverd worden. Dit 

verdringt de nu nog op de locatie EFG geproduceerde warmte. 

De warmtelevering van EFG wordt grotendeels overgenomen door WBR. Dit betekent dat 

de opvolger van EFG in 2020 slechts beperkt warmte zal gaan leveren aan het 

stadsverwarmingnet. Omdat er in 2014 een vernieuwde installatie moet komen ter 

vervanging van de bestaande EFG, moet bekeken worden op welke kostenefficiente wijze 

voldoende warmte aan het stadsverwarmingnet geleverd kan worden In paragraaf 2.S.zal 

hierop worden ingegaan. 

Locatie GaliJe'istraat Wegens transportbeperkingen tussen de verschillende gebieden is het noodzakelijk om het 

geschikt wegens vervangende productievermogen1 rechtstreeks te koppelen aan gebied H2. De locatie 

industriEHe bestemming en Galilelstraat is hier zeer geschikt voor vanwege de industriele bestemming en de reeds 

reeds aanwezige aanwezige infrastructuur die direct gekoppeld is aan H2. Deze infrastructuur bestaat uit 

infrastructuur warmtebuffers en leidingwerk. Het leidingwerk omvat aan- en afvoerleidingen van het 

stadsverwarmingnet en een aardgasleiding met voldoende capaciteit. Dit betekent dat 

aanleg van nieuwe infrastructuur niet noodzakelijk is. Tevens is de beschikbaarheid van 

alternatieve locaties om voor 2015 een energiecentrale in het gebied H2 te realiseren laag. 

1 Productievermogen in de vorm van een energiecentrale, hulpketels of industriele restwarmte. 
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Daarom heeft EBX gekozen om het vervangend productievermogen op haar locatie EFG te 

gaan realiseren. 

2.4 MOGELlJKHEDEN VE VANGEN EFG INSTALLATIE 

2.4.1 DRIE TECHNISCHE OPTIES 

Indien de EFG installatie Indien EBX besluit om de EFG-installatie niet aan te passen, dan zal er vanaf 2015 geen 

niet aangepast of vergunning beschikbaar zijn om de bedrijfsvoering voort te zetten. De EFG-installatie zal 

vervangen wordt, ontstaat dan uit bedrijf moeten worden genomen en er zal vanuit die installatie geen bijdrage aan de 

een tekort aan warmte stadsverwarming en de elektriciteitspl'oductie meer zijn. Er ontstaat een tekort aan 

stadsverwarming, zodat andere productiemiddelen in de Rotterdamse regio de 

warmteproductie zullen moeten overnemen. EBX is echter voornemens om voor een 

vervanging van de huidige EFG zorg te dragen. 

Randvoorwaarden 

technische oplossingen 

Drie opties 

2.4.2 

Volledig nieuwe STEG 

Volledige nieuwbouw 

bedrijfseconomisch niet 

haalbaar 

Door EBX zijn voorafgaand aan het opstellen van de mededeling aan het bevoegd gezag en 

het MER technische oplossingen gezocht voor het aanpassen en/of vervangen van de EFG 

installatie. Voor het zoeken naar en analyseren van opties zijn enkele randvoorwaarden 

gesteld: 

1. Voldoen aan vergunningseisen / BBT. 

2. Inpassing in stadsverwarmingnet en continuering van voldoende warmtelevering. 

3. ContinuYteit van het bedrijfsproces tijdens de bouw. 

4. Planning. 

5. Bedrijfseconomisch kader. 

Om de centrale BBT te maken zijn er drie technische opties mogelijk: 

1. Volledige nieuwbouw. 

2. Retrofit. 

3. Hulpketels. 

In de volgende subparagrafen zijn deze drie opties nader uitgewerkt. 

1. VOLLEDIGE NIEUWBOUW 

Er kan worden overwogen om de EFG-installatie geheel te vernieuwen. Hierbij worden de 

bestaande 3lijnen vervangen door 1lijn, inclusief een nieuwe stoomturbine/generator en 

een nieuwe BOP (Balance of PlanF). 

Bij nieuwbouw zal de optimale grootte/capaciteit, zowel in financieel/economisch als 

milieutechnisch opzicht, in overeenstemming moeten zijn met de vraag naar 

stadsverwarming en de elektriciteit. 

Deze optie is niet verder overwogen aangezien deze bedl'ijfseconomisch niet haalbaar is 

vanwege het hoge investeringsniveau. Bovendien wordt de huidige elektriciteitsmarkt 

2 Balance of plant: het gehele systeem inclusief hulpinstallaties 
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2.4.3 

Vervanging van aile drie 

de gas turbines incl. 

DeNOx 
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gekenmerkt door nieuwe elektriciteitscentrales die in bedrijf zijn of zullen worden genomen. 

Hierdoor dreigt een overschot aan elektriciteitsproductie, met een prijsdrukkend effect.. 

2. RETROFIT 

Bij de optie retrofit is sprake van zowel stadsverwarming als elektriciteitsproductie. Hierbij 

zijn variaties mogelijk uitgaande van gelijkblijvende, geringere of grotere capaciteit en de 

inzetbaarheid van hulpketels voor het opvangen van een piekvraag in de stadsverwarming 

of ter vervanging van een uit bedrijf genomen gasturbine / afgassenketel. 

Hierbij zijn de volgende 2 variaties of scenario's mogelijk: 
• 3-lijnen; 

• 2-lijnen. 

3-1ijnen 

Deze variant betreft de aanpassing van de 3-lijnen, namelijk drie nieuwe gasturbines (met 

generatoren) en de noodzakelijke toevoeging van een DeNOx-installatie in iedere bestaande 

afgassenketel. Wanneer dit laatste met mogelijk is, dan zijn eventueel drie nieuwe 

afgassenketels nodig. Alle overige installatieonderdelen zoals schoorsteen, stoomturbine en 

warmtebuffers blijven na revisie ongewijzigd gehandhaafd. 

2-1ijnen 

2 nieuwe gasturbines inc I. Een Retrofit van 2-lijnen in de EFG-installatie met de toevoeging van hulpketel(s). 

DeNOx.1 lijn wordt uit Voor de details kan worden verwezen naar de voorgaande variant, echter met slechts 

bedrijf genomen 2-lijnen, waarbij de huidige derde lijn uit bedrijf wordt genomen. 

2.4.4 3. HULPKETELS 

Aileen leveren Deze optie gaat er vanuit dat wordt gestopt met elektriciteitsproductie en de inrichting 

stadswarmte zodanig wordt ingericht dat deze alleen geschikt is voor het leveren van stadswarmte. 

Hiervoor worden meerdere hulpketels geplaatst. 

Een kanttekening bij deze optie is dat de plaatsing van hulpketels met direct als de meest 

doeltreffende techniek wordt beschouwd voor de vermindering van de totale C02-uitstoot. 

Toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) zou als eerste moeten worden overwogen3. 

Desondanks kan de plaatsing van hulpketels in deze situatie weI degelijk worden 

verantwoord. Er zal immers sprake zijn van een pieklasteenheid voor de levering van 

warmte met een beperkt aantal draaiuren, die onmisbaar is in een stadsverwarmingsysteem. 

In paragraaf 2.5 zal hierop nader worden ingegaan. 

Voor de in paragraaf 2.4.1 beschreven realistische en haalbare opties zijn de in Tabel3 

opgenomen ontwerpdetails (met indicatieve getallen) van kracht, afhankelijk van de keuze 

van de gasturbine(GT)-componenten. 

3 Zie pagina 478 van de BREF Grote Stookinstallaties. 
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Tabel3 

Ontwerpdetails van de 

opties (indicatieve getallen) 

2.4.6 

Tabel4 

Afweging van de opties 

E en W capaciteit Rendement 

Wmax Emax Q max 

Opties MWII, MWe MW'h MWe E% 

Retrofit 3-
162 182 32 196 48 Iijnen* 

Retrofit 2-
110 119 19 130 47 

lijnen" 

Hulpketels Max 250 0 n.v.t. n.v.t. 95'" 

• genoemde waarden zijn exclusief bijstookbranders 

**genoemde waarden zijn exclusief bijstookbranders en hulpketels 

••• brandstof rendement 

OVE EGING OPTIES EN KEUZE 

Hulpkelelcenlrale Galilerstraal I 
Milieue"eclrapportage 

E max DeNOx 

E% Incl NH3 

51 Ja 

50 Ja 

n.v.t. Nee 

De hierboven besproken opties voorzien in de gevraagde warmtelevering voor Rotterdam 

en kennen verschillende operationele en praktische voor- en nadelen. Deze verschillen 

leiden evenwel niet tot een duidelijke voorkeur voor de ene optie boven de andere. Dit 

maakt dat de bedrijfseconomische afweging doorslaggevend is bij de keuze. 

Om die afweging te kunnen maken is voor zowel de optie retrofit als de optie hulpketels een 

uitgebreide business case gemaakt. Het primaire verschil tussen beide opties is dat de optie 

retrofit in ruil voor een grotere investering, de mogelijkheid biedt om elektriciteit te 

produceren. In onderstaande tabel is dit samenvattend weergegeven. 

Opties Retrofit Retrofit 

Randvoorwaarden 3-lijnen 2-lijnen Hulpketels 

1. Vergunningseisen --J --J --J 

2. Stadsverwarming +/-
S+E S+E S 

Elektriciteitsproductie 

3. Continu'iteit --J --J --J 

4. Planning --J --J --J 

5 . Bedrijfseconomie' 150-200 m€ 100-150 m€ <50mE 

--J betekent dat aan de gestelde randvoorwaarde wordt voldaan. 

• de genoemde bedragen zijn slechts een indicatie vom de investeringskosten, de operationele kosten 

kunnen momenteel niet worden genoemd. 

In de business cases van EBX wordt gerekend met verschillende prijsscenario's voor zowel 

de elektriciteits- als gasprijzen. Het blijkt dat het rendement op de investering van de optie 

hulpketels bij aile prijsscenario's hoger ligt dan bij de optie retrofit. Dit betekent dat de 

hogere investering niet opweegt tegen de verwachte additionele marge op elektriciteit. 

Door de hoogte van de investering heeft de optie retrofit een behoorlijk langere 

terugverdientijd dan de optie hulpketels. Dat maakt tot ver in de toekomst kijken 

noodzakelijk en maakt de investering risicovoller omdat er veel onzekerheid is over: 

• De ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen. Er wordt een laag elektriciteitsprijsniveau 
verwacht, onder meer veroorzaakt door de hUidige investeringen in (nieuwe) 

elektriciteitscentrales, maar ook in duurzame eiektriciteitsproductie (wind en zon). 
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EBX maakt keuze voor 

hulpketels 

2.5 

2.5.1 

Hulpketelcenlrale Galilers~aat I 
Milieueffectrapportage 

Hierdoor zal een overschot in de elektriciteitsproductie ontstaan met een prijsdrukkend 
effect. 

• De ontwikkeling van de gasprijzen. 
• Het beschikbaar komen van kleinschalige alternatieven, zowel als warmte als 

elektriciteitsproductie (warmtepomp, geothermie, inzet restwarmte, nieuwe 
technologieen). 

• Concurrentiegedrag (plannen van Eneco, Nuon en Warmtebedrijf Rotterdam). 
• De ontwikkeling van de vraag (tempo grondexploitatie van de gemeente Rotterdam en 

de ontwikkeling van de nieuwe woningbouwprojecten in Rotterdam). 

Andere overwogen alternatieven 

Naast de drie genoemde varianten zijn nog andere alternatieven overwogen. Hierbij een 

kort overzicht: 
• Gasmotoren passen technisch niet in het temperatuurbereik van de stadsverwarming. 

De temperatuur van het grootste deel van de door een gasmotor geleverde warmte komt 
uit het koelsysteem van de motor en is te laag « 95°C). Aileen met de warmte uit de 
uitlaatgassen kan de voor de stadsverwarming benodigde temperatuur worden behaald. 

Daarnaast hebben gasmotoren het nadeel van beperkte schaalgrootte. Het vermogen 
van een gasmotor is ongeveer 2 MWth. Dit betekent dat er een groot aantal gasmotoren 
noodzakelijk is en dit betekent een hoge investering en een groot ruimtebeslag. Tevens 

vergen gasmotoren veel onderhoud. 
• Kleine gasturbines (ordegrootte 25 MWe) hebben het nadee1 van schaalverkleining: ze 

zijn aanmerkelijk duurder qua inzet en onderhoud dan grotere installaties. Door het 

gering aantal vollasturen zijn deze gasturbines economisch niet rendabel. 
• Er is overwogen om een k1einere nieuwbouw STEG (ordegrootte 100 MWth en 120 

MWe) te p1aatsen, in combinatie met een aanta1 hu1pketels. Deze variant bleek 
economisch niet haalbaar en minder aantrekkelijk dan de retrofitvariant. 

• Tot slot is gekeken naar duurzame initiatieven. Hierbij kan gedacht worden aan een 
houtgestookte biomassa WKK, inpassing van extra restwarmte uit de industrie en 
geothermie. Op dit moment staan deze initiatieven van EBX en van andere partijen 
echter nog in ontwikkeling en is onbekend wanneer deze daadwerkelijk gerealiseerd 
zullen worden. In paragraaf 2.7 zijn deze duurzame initiatieven nader omschreven. 

Keuze 

Per optie is onderzocht in hoeverre die binnen de gestelde randvoorwaarden blijft. EBX 

kiest voor de optie van het p1aatsen van hu1pketels. De optie past binnen de gestelde 

randvoorwaarden en is financieel economisch het meest aantrekkelijk en minst risicovol. 

Ook zal het vermogen aan opgestelde hulpketels kunnen afnemen indien verduurzaming 

wordt gerealiseerd (zie paragraaf 2.7). De plaatsing van de hulpketels is de enige optie die 

bedrijfseconornisch in aanmerking komt om te realiseren. 

DIMENSIONERING HULPKETEL,CENTRALE GALlLE·isTRAA T 

INLEIDING 

In het voorgaande stuk is de keus gemaakt voor de optie hulpketels. Hiertoe zal 

Hulpketelcentrale Gali1elstraat (HKG) worden gebouwd. Aangezien de bouw van WKK's 

voor de stadsverwarming als eerst BBT-optie wordt aangemerkt, zal de keus voor 

hulpketels worden onderbouwd. 
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2.5.2 

WKK's leveren basis last, 

hulpketels piekvraag 

Hulpkelelcentrale Galile"'slraal I 
Milieueffeolrapportage 

In deze paragraaf zal stapsgewijs de keuze voor hulpketels vanuit een technisch en 

milieutechnisch perspectief worden onderbouwd, om zo aannemelijk te maken dat de keuze 

verantwoord is. De volgende stappen zijn hierin van belang: 

• Warmtevraag stadsverwarming in de toekomst; 

• Opzet modellering warmteproductie; 

• Uitkomsten van de modeUering; 

• 
• 
• 
• 

- Invloed vergroting warmtebuffers op warmteproductie 

- Stadsverwarming in een gemiddeld jaar 

- Stadsverwarming in een koud jaar 

- HKG en ontwikkeling benodigd vermogen 

- Keuze type en grootte hulpketels 

- HKG in een gemiddeld jaar 

- HKG in een koud jaar 

- Fasering bouw 

HKG in het stadsverwarmingsysteem; 

Mogelijkheden tot verduurzaming; 

Toetsing aan Beste Beschikbare Technieken 

Conclusie 

WARMTEVRAAG STADSVERWARMING IN 2020 

Tijdens het schrijven van dit MER zijn Eneco en EBX in onderhandeling over het afsluiten 

van een nieuw WLO contract. De basis hiervoor wordt de door Eneco verwachte vraag van 

de stadsverwarming in de komende jaren. Deze vraag valt uiteen in twee delen: de 

hoeveelheid geleverde warmte [GJ of MWhth] en de te verwachten piekvraag gedurende 

extreme koude (etmaalgemiddelde -lOT) [MWth]. 

De hoeveelheid geleverde warmte vormt de basis voor de inzet van de productiemiddelen. 

De WKK's leveren de basislast en derhalve veel van de gevraagde warmte. De 

piekwarmtevraag zal geleverd worden door de hulpketels. 

De piekvraag bij extreme koude moet worden opgevangen door alle productiemiddelen 

tegelijkertijd in te zetten. Hiervoor moeten voldoende productiemiddelen inzetbaar zijn en 

tevens moeten de transportleidingen de gevraagde warmte kunnen afleveren aan de 

eindgebruikers. Het is gebruikelijk dat de warmtelevering aan de stadsverwarming bij 

extreme koude gegarandeerd moet zijn, zelfs bij uitval van het grootste productiemiddel. 

Dit betekent dat er meer vermogen moet worden opgesteld dan de hoogte van de extreme 

piekvraag. 

De gegevens die door Eneco zijn aangereikt, vormen de basis van de inzet van de 

productiemiddelen van EBX in de toekomst. Tevens is de verwachte warmtevraag van 

Nuon en Eneco vanuit de nieuwe concessiegebieden gebruikt. Met deze gegevens zijn 

diverse modelleringen uitgevoerd, die in de volgende subparagraaf besproken worden. De 

modelleringen hebben betrekking op het jaar 2020, omdat naar verwachting in dat jaar de 

stadsverwarming haar volle omvang zal krijgen. 
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2.5.3 

2.5.4 

OPZET MODELLERING WARMTEVRAAG 

Huipketeicenlraie Gaiiiei"S~aal l 

Miiieueffecirapportage 

Om de productie-inzet in de toekomst te kunnen modelleren is een uitgebreide studie 

gedaan om het model van de juiste parameters te voorzien. In het model wordt uitgegaan 

van Figuur 2. Deze figuur geeft de productielocaties, vraaggebieden en 

transportcapaciteiten tussen deze gebieden weer. Belangrijke parameters in de modellering 

zijn: 

• Vermogen en inzetvoorwaarden van de productiemiddelen; 

• Plaats, capaciteit en vermogen van de warmtebuffers; 

• Transportbeperkingen; 

• Weergegevens; 
• Elektriciteitsprijzen, C02 kosten en brandstofkosten in de toekomst. 

De uitkomst van de modellering is een overzicht van de inzet van de productiemiddelen 

gedurende 8760 uur per jaar om aan de verwachte warmtevraag te voldoen voor een 

periode van meer dan 10 jaar. Voor dit MER is gekozen om de warmtevraag en -productie 

2020 als uitgangspunt te gebruiken en de resultaten hiervan in dit MER te presenteren. 

Voor dit MER zijn een viertal modelleringen uitgevoerd: 

• Qua weer gemiddeld jaar 2020 met vergrote warmtebuffercapaciteit EFG; 

• Qua weer koud jaar 2020 met vergrote warmtebuffercapaciteit EFG; 

• Qua weer gemiddeld jaar 2020 met hUidige warmtebuffercapaciteit EFG; 

• Qua weer koud jaar 2020 met huidige warmtebuffercapaciteit EFG. 

Hiervoor is gekozen om twee zaken goed te kunnen definieren: 

• De invloed van een vergroting van de warmtebuffers (paragraaf 2.5.4) 

• De invloed van HKG op de omgeving in een gemiddeld en een koud jaar (paragraaf 

2.5.9 en paragraaf 2.5.10) 

OMSCHRIJVING GEMIDDELD JAAR, KOUD JAAR EN EXTREME KOUDE 

De levering van warmte verschilt per dag en is hoofdzakelijk afhankelijk van de weerssituatie en 

weekend of werkdag. Om voor de verwachte warmtelevering in de toekomst toch een voorspelling te 

kunnen maken is gekozen om deze verwachting te koppelen aan een referentiejaar. Ais referentiejaar 

is 2003 gekozen. Dit jaar kenmerkt zich door een paar koudere perioden in de winter en een warme 

zomer. De warmtelevering aan de stadsverwarming in 2003 is als 'gemiddeld jaar' gekenschetst. 

Gedurende een koud jaar zal de warmtelevering groter zijn . In de modellering van een koud jaar is de 

warmtevraag van Rotterdam in het referentiejaar met een factor verhoogd. Op basis van deze 

gegevens is de maxima Ie warmtelevering gedurende een jaar berekend. Met de resultaten worden de 

maxima Ie milieueffecten van HKG bepaald . 

Naast een gemiddeld en koud jaar kan sprake zijn van het optreden van extreme koude . Extreme 

koude wordt gedefinieerd als een periode met een gemiddelde etmaaltemperatuur van -10 DC. Deze 

extreme koude hoeft niet per se plaats te vinden in een koud jaar, maar de stadsverwarming moet hier 

wei qua capaciteit op uitgelegd zijn . Op basis van deze voorwaarde wordt de maximale grootte van 

het op te stellen vermogen in het stadsverwarmingsysteem bepaald . 

INVLOEQYERGRQILNG WARMTEBUFFERS 

In de modelleringen van 2020 zijn vier warmtebuffers opgenomen in het 

stadsverwarmingsysteem met een gezamenlijke capaciteit van 1540 MWhth (WBR 540 
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Een extra buffer levert 

slechts een klein 

milieurendement op 

Het op te stellen 

vermogen op HKG daalt 

niet door het vergroten 

van de buffers 

2.5.5 

Hulpketelcentrale GaHleYstraat I 
Milieueffectrapportage 

MWhth en EFG 1000 MWhth) en een gezamenlijk leveringsvermogen van 110 MWth. Ais 

alternatief is bekeken hoe een vergroting van de buffercapaciteit op EFG van 1000 naar 1500 

MWhth en vergroting leveringsvermogen van 50 naar 100 MWth zal uitpakken op het 

aantal vollasturen van de nieuw te bouwen HKG. 

Vit de modelleringen voIgt dat de vergroting een besparing oplevert van kleiner dan 5% 

inzeturen van HKG in een gemiddeld jaar en ongeveer 1 % in een koud jaar. Het verschil in 

vollasturen blijft beperkt tot mmder dan 40 uur per jaar. De geringe milieuwinst is te 

verklaren uit de wet van de verminderde meeropbrengsten. De reeds aanwezige (relatief 

grote) buffercapaciteit brengt de grote besparing, uitbreiding van de leveringscapaciteit van 

de warmtebuffer EFG met bijna 50% levert nauwelijks meerwaarde op. 

Een investering in een derde buffer op EFG is hiermee economisch niet haalbaar en levert 

slechts een klein milieurendement op. De energie uit de bespaarde vollasturen HKG zal 

opgewekt moeten worden met een ander productiemiddel, een buffervat produceert 

immers geen warmte. 

Tevens zal het op te stellen vermogen op HKG door vergroting van de buffers niet dalen. 

Dit heeft twee redenen. In de eerste plaats is de temperatuur van de buffers circa 98"C, 

terwijl bij extreme koude het water naar de stad een temperatuur moet hebben van 120·C. 

Dit houdt in dat het bufferwater verder verwarmd moet worden om de juiste hoeveelheid 

warmte te kunnen transporteren. Ten tweede is het levervel'mogen eindig, de buffers zullen 

na enkele dagen extreme koude leeg zijn, zodat het leveringsvermogen naar de stad niet 

meer gegarandeerd kan worden. 

De conc1usie uit de modelleringen is dat het verder vergroten van de warmtebuffers geen 

voordelen oplevert. Het vermogen van de huidige buffers is toereikend om de wisselende 

warmtevraag op te vangen, ook in het toekomstig systeem en in de verdere modelleringen 

wordt uitgegaan van de huidige warmtebuffercapaciteit van de EFG. 

STADSVERWARMING IN EEN GEMIDDELD JAAR 

Ais uitkomst van de modellering van een qua weersomstandigheden gemiddeld jaar 2020, is 

in Figuur 3 de warmteproductie binnen het stadsverwarmingnet Rotterdam weergegeven. 

In deze figuur staat voor 8760 uren van het jaar de warmteproductie per uur afgebeeld per 

productielocatie gedurende het jaar4. 

4 NB als gevolg van grafische weergave beperkingen lijken de lijnen breder dan de corresponderende 

productie per Hjn. Figuren 5 en 6 a tim e volgen uit figuur 4. Hiervoor is dezelfde data gebruikt als in 

figuur 4. 
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Figuur 3 

Warmteproductie in een 

gemiddeld jaar 2020 
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Huipketeicentraie Galiiels~aat I 
Milieueffectrapportage 

Door de productie van hoog naar laag te sorteren ontstaat de jaarbelastingduurkronune 

(belasting per uur gemeten over het jaar), zie Figuur 4. Het oppervlak onder de curve is de 

totaal geleverde warmte (MWhth geproduceerde energie). 

Jaarbelastingduurkromme 2020 
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HKG 

RoCa 1/2 
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" AVR 

Uit Figuur 4 blijkt dat het piekvermogen van de warmteproductie tijdens een gemiddeld 

jaar 2020 op circa 700 MWth ligt. 

De jaarbelastingduurkronune per productiemiddel is weergegeven in de figuren 6a tim 6e. 

De grote WKK's, AVR (WBR) en RoCa 3 nemen de basislast van de warmtevraag voor hun 

rekening. Tijdens de productie van elektriciteit wordt warmte opgewekt, die geleverd wordt 

aan de afnemers of wordt gebufferd in de warmtebuffers. 

Het middendeel van de warmteproductie komt voor rekening van de kleinere WKK's RoCa 

1 en 2. Door de verwachte vergroting van de transportcapaciteit van H3 naar H2 zijn deze 

eenheden in staat om warmte te leveren aan H2, waardoor de inzet van HKG en andere 

hulpketels wordt beperkt. 

De jaarkronune per productiemiddel is weergegeven in de volgende figuren. Per 

productiemiddel is de totale productie van warmte voor een jaar (8760 uur) weergegeven. 
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Fi uur 5 a tim e 
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Gesorteerde uren 

HKG !evert p~k- en bac~· HKG neem de pieklast va r zijn rekening, maar 7..a l tevens worden ingezet tijdens uitval en 

upV'itn:rlogen en is d.arom revisie van WKK pn"ductie-eenheden. Hielmee krijgt het de functi van het leveren van 

onmisbaar voor het piek- en back-upvermogen. Hulpketels zijn VOOI' deze oOlstandigheden onmi baa/" voor een 

stadsverwarinlngnet stadsverwarmingnet. Door de inzet van de warmtebuffers .is dejnzet van de hulpketels zo 

klein mogelijk. De overige hulpketels in de stad worden aIleen bij hoge warmtevraag 

ingezet. 

2.5.6 STADSVERWA ING IN EEN KOUD JAAR 

Al uitkom t van de modellering is in Figuur 6 de. warmteproductie voor het 

stadsverwarmingsysteem tijdens een gemidde.ld en een koud jaar weergegeven. 
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Fi uur 6 

Verschil productie 

gemiddeld en koud jaar in 

2020 

2.5.7 

Figuur 7 
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Lag bij een gemiddeld jaar het piekvermogen van de warmteproductie op circa 700 MWth, 

voor een koud jaar is de piekvraag veel hoger en is dus extra warmteproductie nodig. Bij 

een gemiddelde dagtemperatuur van -woC moet de stad nog steeds van warmte worden 

voorzien, ook indien de grootste productielocatie uitvalt. De laatste keer dat het zo koud is 

geweest, was in 1997. Desondanks moet het stadsverwarmingsysteem hier in elk geval op 

ingesteld zijn. Uit Figuur 6 blijkt dat de piekvraag in een erg koud jaar richting de 1200 

MWthgaat. 

HKG EN ONTWIKKELING BENODIGD VERMOGEN 

Hulpketels dienen piek- en back-upvermogen te leveren in het stookseizoen wanneer de 

warmte van WKK-installaties niet toereikend is. In Figuur 7 is de ontwikkeling in de tijd van 

het piekvermogen HKG bij een etmaaltemperatuur van -woC (extreme koude) 

weergegeven. Gekozen is voor de periode tot en met 2024, de te verwachten einddatum van 

de nieuwe WLO. De groei is toe te schrijven aan de stadsuitbreiding in de nieuwe 

concessiegebieden. Voor deze gebieden levert WBR de basiswarmtevraag, maar het 

vermogen voor de piekvraag dient te komen uit de hulpketels van HKG. 
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Zonder rekening te houden met mogelijke nieuwe ontwikkelingen (bijvoorbeeld restwarmte 

uit de Botlek, geothermie en/of biomass a WKK) in het stadsverwarmingnet Rotterdam is in 

2015 een hulpketelvermogen op HKG van circa 100 MWth voorzien, groeiend naar circa 240 

MWth in 2021. Om het piekvermogen te kunnen leveren is daarom een gei'nstalleerd 

vermogen nodig van 250 MWth in 2021. Met nieuwe hulpketels kan het tekort aan 

toekomstig piekvermogen worden opgevangen en wordt tevens invulling gegeven aan het 

benodigde back-upvermogen bij storingen (zie onderstaand tekstkader). 

Tijdens het opstellen van het MER heeft EBX besloten om geen reservering voor een 

toekomstige lage temperatuur stadsverwarmingnet te maken. Aangezien de toekomstige 

ontwikkelingen, mede door de huidige economische situatie, erg onzeker zijn is het 

aanvragen van extra ketels prematuur. Hierdoor wordt in het MER uitgegaan van een op te 

stellen vermogen op EFG van 250 MWth in plaats van 300 MWth zoals genoemd in de 

mededeling aan het bevoegd gezag. 

STORINGEN EN CALAMITEITEN 

Het stadsverwarmingsysteem is uitgelegd om bij -10 DC aile afnemers van warmte te voorzien ook 

tijdens storingen. Er kunnen zich binnen het stadsverwarmingsysteem na!uurlijk storingen en 

calamiteiten voordoen . In de contracten met de distributeurs van warmte wordt uitgegaan van het N-1 

principe . Dit principe gaat uit van een Normaal bedrijf situatie (N) en een storingsbedrijf, waarin het 

groo!s!e produc!iemiddel is uitgevallen (N-1). Tijdens uitval van he! groots!e productiemiddel per 

vraaggebied , moet de warmtevraag bij -10 DC geleverd kunnen worden. Hiertoe is er in de 

vraaggebieden back-upvermogen geplaatst. 

Indien er een calamiteit voordoet, waarbij meerdere productiemiddelen in storing vallen (N-2 of erger) 

is de warmtelevering niet meer gegarandeerd en zal een deel van de afnemers niet voldoende warmte 

geleverd krijgen bij -10 DC. Deze situa!ie kan bijvoorbeeld ontstaan bij grootschalige stroomuitval. In di! 

geval zullen ook de niet op stadsverwarming aangesloten woningen problemen ondervinden en is 

sprake van overmachl. De kans hierop is echter aanvaardbaar klein en zal een extra investering in 

additioneel vermogen voor de deelgebieden niet rechtvaardigen . Ook problemen met 

transportleidingen worden tot calamiteiten gerekend. 

KEUZE TYPE EN GROOTTE VAN DE HULPKETELS 

Om een keuze te maken voor het type en de grootte van de ketels wordt gebruikt gemaakt 

van de volgende criteria. 

• 
• 
• 
• 

Inpassing in de bestaande stadsverwarming 
Mogelijkheden tot verduurzaming op dit moment en in de toekomst 
Investering per MWth 

NOx emissiewaarden 

In deze paragraaf zal aan de hand van de genoemde criteria een keuze worden gemaakt 

voor het type en de grootte van de ketels. 

Soorten hulpketels 

Hulpketels zijn beschikbaar in twee hoofdvarianten: de vlampijpketel en de waterpijpketel. 

Bij de vlampijpketel wordt gas verb rand in een vuurgang, die is omgeven door water. Het 

rookgas loopt door de pijpen die zijn omgeven door water. Bij een waterpijpketel is dit 

principe andersom en loopt het water door pijpen. De waterpijpketel wordt vrijwel aIleen 
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voor stoompraductie in gezet, de vlampijpketel wordt vaker als warmwaterketel gebruikt. 

De vlampijpketel wordt veelal toegepast voor lagere vermogens (tot 35 MWth) en 

waterpijpketels voor grotere vermogens. 

Inpassing in de bestaande stadsverwarming 

De te plaatsen hulpketels dienen zo goed mogelijk aan te sluiten bij het 

stadsverwarmingsysteem. Hiertoe zijn er twee belangrijke uitgangspunten. 

Een eerste uitgangspunt is het op te stell en back-up vermogen per deelgebied. In het geval 

van storingen moet dit back-up vermogen het grootste productiemiddel in een vraaggebied 

kunnen opvangen (n-l criterium). Voor het deelgebied H2 is het back-up vermogen nu 40 

MWth, de uitval van een ketel op Delftsevaart. Indien de ketels van HKG een individueel 

vermogen hebben van meer dan 40 MWth, zal er additioneel ketelvermogen als back-up 

voor deze ketels geplaatst moeten worden. Indien er bijvoorbeeld gekozen zal worden om 

ketels van 100 MWth te stationeren, zal er een extra back-up vermogen bij geplaatst moeten 

word ens. Hierdoor wordt een grote extra investering noodzakelijk6• 

Het tweede uitgangspunt is de combinatie met de huidige warmtebuffers. Deze buffers 

hebben een gezamenlijk laad- en leveringsvermogen van 50 MWth. Indien de ketels zo 

efficient mogelijk worden ingezet, leveren deze altijd het vermogen van vollast. Als de 

vraag in de stad varieert, kan door de ketel teveel geproduceerde warmte in de buffer 

worden opgeslagen en een tekort aan warmte worden geleverd uit de buffer, zonder een 

extra ketel bij te nemen op een vermogen lager dan vollast. am dit principe te kunnen 

toepassen, mogen de ketels in vollast maximaal 50 MWth leveren. 

Op basis van deze uitgangspunten is er een voorkeur voor ketels met een vermogen tot 40 

MWth. 

Mogelijkheden tot verduurzaming op dit moment en in de toekomst 

In de komende jaren zal het stadsverwarmingnet verder graeien om rand 2020 zijn 

maximale omvang te krijgen. De groei van het op HKG op te stellen vermogen is grafisch 

weergegeven in Figuur 7. Hieruit voIgt een groei van circa 100 MWth in 2015 tot circa 250 

MWth in 2024. EBX is voornemens om de realisering van het te bouwen hulpketel vermogen 

in de tijd te faseren. Deze fasering heeft twee voordelen. Het eerste voordeel is dat de 

investering kan worden uitgesmeerd over meerdere jaren. Het tweede voordeel is dat 

eventuele verduurzaming van de stadsverwarming kan worden ingevoegd. Fasering in de 

realisatie van de ketels kan verfijnd worden door de keuze voor een grater aantal, maar qua 

vermogen kleinere hulpketels. De mogelijkheden tot verduurzaming worden behandeld in 

paragraaf 2.7. 

Investering per MWth 

am de keuze tussen vlampijp- en waterpijpketels economisch te onderbouwen wordt het 

criterium 'Investering per opgesteld vermogen' gebruikt. De investering per MWth in een 

waterpijpketel is ongeveer twee maal de investering van een vlampijpketel. Een 

vlampijpketel kost indicatief € 100.000,- per MWth. 

5 Grootste ketel is dan 100 MWth en back-up moet dan 100 MWth in plaats van 40 MWth zijn. 

6 Er zal310 MWth in plaats van 250 MWth gemstaUeerd moeten worden. 
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NOx emissiewaarden 

Een laatste beIangrijk criterium is de NOx emissie van een ketel. De NOxuitstoot van de 

beide type ketels kan worden beperkt door gebruik te maken van low NOx branders en 

rookgasrecirculatie. Met een SCR zou de uitstoot van NOx verder verIaagd kunnen worden. 

Voor beide type stoomketeIs is dit mogelijk door de hogere bedrijfstemperaturen in 

vergelijking met warmwaterketels. 

Bij warmwaterketels is het gebruik van een SCR geen 'industrial practice', de lagere 

temperaturen maken de inzet van SCR niet mogelijk. 

Op basis van dit criterium kan geen onderscheid gemaakt worden tussen beide type ketels. 

Keuze voor vlampijpketels 

Op basis van bovenstaande criteria vaIt de keuze van EBX op het toepassen van 

vIampijpketeIs met een vermogen tussen de 20 en 35 MWth. Deze ketels zijn: 

• Beschikbaar voor de productie van warmwater tegen een acceptabele investering; 

• Inpasbaar in het stadsverwarmingnet; 
• Gefaseerd op te stellen waardoor mogelijkheden tot verduurzarning ontstaan; 
• In combinatie met low NOx branders en rookgasrecircuIatie in staat om de NOx emissie 

tot acceptabele niveaus terug te dringen. 

In het MER is tijdens de berekeningen en modelleringen uitgegaan van een grootte van 25 

MWth per keteI. In het vervolg van het MER wordt dan ook gesproken over ketels van 25 

MWth. Tijdens de detail engineering fase wordt bepaald welke definitieve grootte de keteIs 

zullen krijgen. 

HKG IN EEN GEMIDDELD JAAR 

Als uitkomst van de modeUering is in Figuur 8 de inzet van HKG voor een gerniddeld jaar 

weergegeven. Daarbij is uitgegaan van een totaal op te stellen vermogen van 250 MWth. 
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Indien de warmtevraag groter wordt dan de productie van de WKK middeIen (uitgaande 

van volledige beschikbaarheid hiervan), dan zaI de warmte geleverd worden uit de 
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warmtebuffers. Op het moment dat ook de buffers de vraag niet meer kunnen volgen, zal de 

eerste ketel opgestart worden en de vollast van 25 MWth leveren. Tijdens vollastbedrijf zal 

de ketel op de meest efficiente manier de warmte kunnen leveren. Het eventuele overschot 

wordt aan de buffers terug geleverd. Neemt de vraag verder toe dan zullen de volgende 

ketels stuk voor stuk in vollast worden bijgenomen, tot het maximum van 10 ketels. Bij 

afnemende vraag zullen de ketels weer worden afgeschakeld. 

Vit bovenstaande figuur is verder af te leiden dat in een gemiddeld jaar 5 ketels meer dan 

500 vollasturen zullen draaien, de overige 5 ketels veel minder. Ketel10 is minder dan 150 

uur per jaar in bedrijf. 

HKG IN EEN KOUD JA,AR 

De volgende dimensionering betreft de grootte van het op te stellen vermogen bij HKG. Dit 

productievermogen dient gerealiseerd te worden om de absolute piekvraag van de 

stadsverwarming op te vangen. 

In Figuur 9 wordt het verschil in de inzet van HKG in een gemiddeld en een koud jaar 2020 

nader toegelicht. 
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In een koud jaar is de inzet groter en zullen de meeste ketels meer dan 500 vollasturen 

draaien. De winst van HKG ten opzichte van de huidige situatie is de veel geringere inzet 

van de overige hulpketels. 
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Het maximale voorziene hulpketelvermogen HKG is 250 MWth. Dit vermogen is echter niet 

volledig nodig vanaf 2015 (zie Figuur 7). Daarom wordt er voor gekozen om het 

hulpketelvermogen gefaseerd te realiseren. Eind 2014 zullen de eerste zes ketels in gebruik 

worden genomen (150 MWth). Vervolgens zullen in 2018 twee ketels toegevoegd worden 

zodat deze beschikbaar zullen zijn in het stookseizoen 2018-2019. In 2020 volgen nog eens 

twee ketels, gereed voor het stookseizoen 2020-2021. Door het gefaseerd installeren van het 
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vermogen kan, zoals in voorgaande paragrafen is besproken, flexibel ingesprongen worden 

indien er andere - meer duurzame - initiatieven gerealiseerd zullen worden (zie paragraaf 

2.7). 

HKG IN HET STADSVERWARMINGSYSTEEM 

De plaatsing van hulpketels bij HKG dient in de bredere context van het 

stadsverwarmingsysteem te worden beschouwd. In de vorige paragrafen is reeds 

aangetoond dat de plaatsing van hulpketels, vanuit het perspectief van het gehele 

stadsverwarmingsysteem, goed kan worden verantwoord. Aangetoond is dat hulpketels 

noodzakelijk zijn als piek- en back-upvermogen. 

Vit de modellering en grafieken per productiemiddel in de vorige paragraaf kan het 

percentage WKK en hulpketelwarmte worden berekend voor een gemiddeld jaar. Van de 

geproduceerde warmte is 91,3% uit WKK vermogen afkomstig en 8,7% uit 

hulpketelvermogen, zie Figuur 10. 

Verdeling WKK en HuKe warmte 2020 
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Dit voigt ook uit Figuur 11 a en b. In deze figuur is af te lezen dat het nieuwe HKG de circa 

8,6% warmtelevering voor zijn rekening zal nemen. De inzet van de bestaande, oudere 

hulpketels zal hierdoor tot een minimum beperkt worden, waardoor de emissies van deze 

minder schone ketels in de stad sterk zullen afnemen. 
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Warmteproductie per productiemlddel 

Produclilit 

In paragraaf 2.4.6 is aangegeven dat er initiatieven bestaan tot verduurzaming van de 

warmtelevering aan het stadsverwarmingnet, waarvan nog onbekend is wanneer deze 

daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. In deze paragraaf zullen deze initiatieven nader 

worden toegelicht. Indien initiatieven tot verduurzaming op een later tijdstip worden 

ingepast, dan zal dat leiden tot een reductie van het te realiseren hulpketelvermogen. Voor 

elke 25 MWth aan duurzame warmte-invoeding is in principe een ketel minder 

noodzakelijk. Echter, om het gebruik van de bestaande warmtebuffers onder alle 

omstandigheden te kunnen waarborgen, zijn op HKG ten minste twee ketels van 25 MWth 

vereist. 

Om de leveringszekerheid van warmte aan het stadsverwarmingnet vanaf 2015 niet in 

gevaar te brengen, ziet EBX zich nu genoodzaakt om gefaseerde plaatsing van hulpketels 

aan te vragen. EBX realiseert zich dat verduurzaming de voorkeur verdient maar wil de 

stadsregio Rotterdam vanaf 2015 niet in de kou zetten. 

Gescheiden warmtelevering 

Het eerste initiatief betreft de scheiding van warmtelevering aan Nuon en Eneco. Hierdoor 

zal het niet mogelijk zijn om commercieel warmte van HKG aan Nuon te leveren en zal 

Nuon zelf hulpketels op Zuid (Hla) moeten realiseren. Hierdoor kan het opgestelde 

vermogen op HKG lager gaan uitvallen. Overall zal dit geen verduurzaming voar het 

Rotterdamse stadsverwarmingnet opleveren. 
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Het tweede initiatief is invoeding van extra restwarmte uit de Botlek. Er wordt gesproken 

over de aanleg van een warmtetransportleiding over de noordoever van de Nieuwe 

Maas/Waterweg met als capaciteit 100-150 MWth. Deze transportleiding zou via de locatie 

EFG ingevoed kunnen worden op de stadsverwarming en hiermee een aantal van de ketels 

op HKG overbodig maken. Daardoor kan de warmtelevering aan de stadsverwarming 

verduurzaamd worden. Dit initiatief wordt serieus onderzocht door meerdere partijen in 

Rotterdam en lijkt momenteel een reele kans van slagen te maken. 

Enige zorgpunt is wat er gebeurt bij uitval van de productie behorende bij deze leiding. Is 

de productie niet 8760 uur per jaar gegarandeerd, dan zal er toch back-up vermogen op 

HKG gerealiseerd moe ten worden. Wei zal het aantal GJ geleverde warmte door HKG en 

andere productiemiddelen door dit alternatief sterk worden beinvloed. 

Houtgestookte WKK 

Ook wordt gesproken over de realisatie van een houtgestookte WKK in de nabijheid van de 

EFG locatie. Dit zalleiden tot verduurzaming van de warmtelevering. Het aantal ketels van 

HKG kan hierdoor gaan dalen, rekening houdend met de behoefte aan back-up vermogen. 

Ook zal hierdoor het aantal GJ geleverde warmte door HKG gaan dalen. 

Geothennie 

Een vierde toekomstige verduurzaming kan komen vanuit de ontwikkeling van 

geothermische warmtewinning in Rotterdam. Invoeding van bijvoorbeeld 25 MWth aan 

geothermie zal25 MWth aan opgesteld ketelvermogen uitsparen. Doordat deze 25 MWth 

als basislast vrijwel het hele jaar gebruikt kan worden, zorgt het voor een aanzienlijke 

verduurzaming van de stadsverwarming. Met name dit initiatief is op een later tijdstip goed 

inpasbaar. 

Status eind 2011 

Momenteel zijn er contractonderhandelingen gaande over een nieuwe WLO tussen Eneco en 

EBX. Hierdoor is op dit moment nog niet duidelijk op welke manier de warmtevraag 

commercieel wordt ingevuld. De meest uitgebreide variant wordt in dit MER besproken, 

namelijk HKG met 10 hulpketels, maar ook bovengenoemde opties zijn mogelijk. Vanwege 

de noodzaak om in 2014 de bestaande EFG te vervangen is het niet mogelijk om de 

contractonderhandelingen af te wachten. Daarom wordt de worst case situatie met 10 

hulpketels in dit MER onderzocht. 

TOETSING AAN BESTE BE§CHIKBARE TECHNIEK 

Bij de keuze voor hulpketels is het van belang om te bepalen of deze techniek aangemerkt 

kan worden als Beste Beschikbare Techniek (BBT). Om dit te bepalen is getoetst aan de BREF 

Grote Stookinstallaties7• 

7 De BREF Energie efficiency is primair ontwikkeld als hulpmiddel bij het bepalen van de beste 

beschikbare technieken onder de IPPC-richtlijn. Voor grote stookinstallaties, zoals de inrichting in 

kwestie, zijn in de BREF Grote stookinstallaties de diverse in aanmerking komende technieken 

gei"nventariseerd en beschreven, waarbij ook de energie efficientie van de diverse technieken zijn 

1 075998759:A· De!ini1ie! ARCAD1S 137 



EBX beschouwt 

investering in hulpketels 

als noodzakelijk 

2.9 

Hulpketelcentrale Galilerstraat I 
Milieueffeclrapportage 

Voor gasgestookte stookinstallaties wordt warmtekrachtkoppeling (WKK) als de meest 

doeltreffende techniek beschouwd voor de vermindering van de totale C02-Uitstoot. WKK is 

geschikt voor elke nieuwe energiecentrale waarbij de 10k ale vraag naar warmte groot 

genoeg is om de bouw van een duurdere WKK-installatie in plaats van een enkelvoudige 

warmte- of elektriciteitscentrale te verantwoorden. Omdat er voldoende lokale 

warmtevraag is, komt WKK als eerste in aanrnerking als in te zetten BBT. Zoals in de 

paragrafen 2.3 tim 2.5 is uiteengezet kiest EBX echter niet voor deze optie. EBX kiest voor 

hulpketels voor de productie van warmte, zonder elektriciteitsproductie. 

Redenen voor deze keus zijn als voIgt. 

• De warmte van EFG wordt vervangen door WBR (vanaf 2013) en HKG. WBR levert de 
basislast van de warmtevraag. 

• HKG betreft een pieklasteenheid die slechts beperkt in bedrijf zal zijn (2000 vollasturen 

in een koud jaar, 750 vollasturen in een gemiddeld jaar). HKG levert slechts 8,6% van de 

voor de stadsverwarming benodigde warmte in een gerniddeld jaar. 

• Vanwege de beperkte inzet is het economisch niet rendabel om voor HKG een WKK

installatie te realiseren. 

EBX realiseert zich dat deze keuze milieutechnisch niet optimaal is, maar zij is echter van 

mening dat realisatie van HKG voor Stadsregio Rotterdam als noodzakelijk beschouwd kan 

worden. 

CONCLUSIE 

Op basis van voorgaande paragrafen is EBX van mening dat de keuze voor HKG, bestaande 

uit maximaal10 vlampijpketels van 25 MWth, voldoende is onderbouwd. De 

hoofdargurnenten voor deze keuze zijn als voIgt. 

• WKK's leveren het overgrote deel van de warmte voor het stadsverwarmingnet; 

• Hulpketels zijn nodig in het stadsverwarmingnet voor piekvraag en back-up bij uitval 

van andere productiemiddelen; 

• De ketels van HKG zijn modulair in te zetten waardoor ze alleen in bedrijf worden 

genomen als het nodig is; 

• Door gefaseerde realisatie blijft verduurzaming van het stadsverwarmingnet mogelijk; 

• Door minder inzet van bestaande, oudere en daarom rninder efficiente hulpketels neemt 

de emissie van deze minder schone hulpketels in Rotterdam af; 

• Hulpketels zijn bedrijfseconomisch het meest aantrekkelijk en het minst risicovol. 

In hoofdstuk 3 wordt een nadere beschrijving van de voorgenomen activiteit gegeven. 

betrokken. Voor het bepalen van de BBT heeft de beoordeling van de energie efficientie dan oak al 

plaat gevond 1\ bij het opsteJlen van de BREF Grote StookinstaJlaties. 
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Voorgenomen activiteit 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

De voorgenomen activiteit bestaat uit het in gebruik nemen van een nieuwe installatie 

(HKG) in 2014 en het buiten bedrijf stellen van de bestaande EFG. De bestaande EFG wordt 

niet meteen geamoveerd maar blijft (ongebruikt) staan. De nieuwe hulpketelcentrale wordt 

op de bestaande infrastructuur voor stadsverwarming aangesloten. Het gehele terrein blijft 

in gebruik van EBX. 

NADERE BESCHRIJVING VAN DE VOO GENOM EN ACTIVITEIT 

ONDERDELEN VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

Inrichting terrein 

In Afbeelding 2is de locatie van de nieuwe hulpketelcentrale op het terrein aan de 

Galilei"straat weergegeven. Afbeelding 3 geeft een indruk van het ontwerp van de centrale. 
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Afbeeldin 3 

Voorlopig ontwerp hulpketel 

centrale HKG met 

schoorsteenhoogte van 25 

meter 

De hulpketels worden 

gefaseerd ge"installeerd 

Hulpketelcentrale 

Hulpkelelcenlrale Galile"'s~aat I 
Milieueffeclrapporlage 

De door EBX gekozen optie betreft het plaatsen van een onbemande hulpketelcentrale. 

De centrale wordt naast de bestaande installatie gebouwd en bestaat uit een gebouw met 

een stoomketel en meerdere modulair opgestelde hulpketels met de daarbij behorende 

apparaten (=aanvullende installaties). Omdat de hulpketels gefaseerd gebouwd worden, 

wordt ook het ketelhuis gefaseerd uitgebreid. 

Hulpketels 

Het op te stellen vermogen van de hulpketels zal maximaal250 MWth bedragen. Hiertoe 

zullen tien vlampijpketels met een vermogen tussen de 20 en 35 MWth worden geplaatst. 

Door deze keuze is het mogelijk om de ketels gefaseerd op te stell en. Hierdoor ontstaat 

flexibiliteit qua investering, inzet en is verduurzaming van warmteproductie op een later 

tijdstip inpasbaar. Het grootste voordeel van de modulaire opbouw van HKG is dat de 

ketels onafhankelijk van elkaar inzetbaar zijn, waardoor de meest optimale efficiency en 

lage emissiewaarden bij elke inzet gegarandeerd kunnen worden. Doordat er nog groei is 

van het aantal aansluitingen op de stadsverwarming, zal de piekvraag in de stad in de 

komende jaren verder toenemen. Door keuze voor een vermogen per ketel van circa 25 

MWth zijn deze ketels op de meest efficiente manier inzetbaar doordat deze, in combinatie 

met de warmwaterbuffers altijd in het optimale werkgebied inzetbaar zijn. 

Werking 

De ketels kunnen het hele jaar door in gebruik zijn met een piek tijdens extreme koude. Het 

aantal vollasturen voor 250 MWth bedraagt 2000 per jaar tijdens een koud jaar en 750 uur 

tijdens een gemiddeld jaar. Afhankelijk van de warmtevraag op een bepaald moment 

worden een of meerdere ketels in werking gesteld. De installaties zijn voornamelijk in 

gebruik gedurende het stookseizoen wanneer er een grotere vraag naar warmte is, de rest 

van de tijd zijn de instal1aties niet of nauwelijks operationeel. 

In Tabel 5 staan het aantal vollasturen per maand van 250 MWth in een gemiddeld en koud 

jaar. Hierbij is ook rekening gehouden met calamiteitenuren. 
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Tabel 5 

Vollasturen in 2020 

3.2.2 

Aantal vollasturen 250 MWth 

Januari 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni" 

Juli" 

Augustus· 

September' 

Oktober 

November 

December 

Totaal 

Koud jaar 2020 

617 

439 

135 

108 

6 

0 

0 

0 

0 

91 

149 

456 

2000 

Hulpkelelcenlrale GalileTstraal I 
Milieueffectrapportage 

Gemiddeld jaar 2020 

310 

179 

18 

30 

5 

0 

0 

0 

0 

15 

19 

174 

750 

* er van uitgaande dat geen back-up nodig is door uitval of reparatiewerkzaamheden van 

andere productiemiddelen 

Energetisch rendement 

De maximale geleverde warmte in een koud jaar bij 250MWth is 500.000 MWh/jaar 

(1.800.000 GJ/jaar). De brandstofbenutting van de nieuwe hulpketels is 95%. 

Stoomketel 

Ten behoeve van utiliteitsstoom zal er een stoornketel van circa 2 MW geplaatst worden. 

Deze stoomketel zal enkele tonnen stoom per uur (kunnen) leveren en is door het hele jaar 

heen in gebruik. Deze stoom wordt gebruikt ten behoeve van de warmtebuffers. Het aantal 

vollasturen bedraagt 500 per jaar. 

Warmwater buffer 

Om warmwater te kunnen bufferen worden de bestaande voorzieningen op dit terrein 

gebruikt. Er zijn twee buffers beschikbaar met een gezamenlijk laad- en leveringsvermogen 

van 50 MWth en een totale capaciteit van circa 1.000 MWhth. 

Aanvullende installaties 

Naast de hiervoor genoemde installaties worden aanvullende installaties geplaatst, zoals 

pompen, leidingen, elektrische installaties en waterbehandeling. 

Buiten bedrijfstelling EFG 

De bestaande EFG zal uit bedrijf worden genomen ais de HKG is ingeregeld en in gebruik 

genomen. De bestaande centrale zal niet meteen worden gesloopt. De sloop van de EFG 

maakt daarom geen onderdeel uit van de voorgenomen activiteit. 

Standaard worden de volgende maatregelen getroffen om de effecten op de omgeving te 

beperken: 
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De hulpketels worden 

voorzien van dry low NOx 

branders 

Een SCR op hulpketels is 

technisch niet mogelijk 

Geluidreducerende maatregelen 

Hulpkelelcenlrale GalileIstraal ] 

Milieueffeclrapportage 

Inherent aan de voorgenomen activiteiten zal geluid worden geproduceerd. Teneinde de 

nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken wordt HKG voorzien van 

geluidreducerende maatregelen overeenkomend met beste beschikbare technieken (zie ook 

bijlage 7 akoestisch onderzoek). 

NOxreductie 

De hulpketels zullen worden voorzien van dry low NOx branders om de NOx uitstoot tot 

een minimum te beperken. Karakteristiek voor deze branders is de voormenging van lucht 

en brandstof. Door het gasmengsel zo "arm" mogelijk te ontsteken blijft de temperatuur zo 

laag mogelijk, en wordt het ontstaan van NOx beperkt. 

Met het gebruik van dry low NOx branders en rookgasrecirculatie kan een NOx emissie van 

maximaal 70 mg/Nm3 gegarandeerd worden. Dit valt binnen de emissie eisen van de BREF 

Grote stookinstallaties en voldoet aan de BEES-A eis en is daarmee BB'fS. 

DeNOx 

Het installeren van een SCR als DeNOx installatie is op de gekozen vlampijpketels niet 

mogelijk wegens de compacte bouw van deze ketels. De temperatuur van de rookgassen is 

bij uittrede van de hulpketel te laag (90°C) om een SCR te laten functioneren. Een SCR 

werkt in het temperatuurgebied tussen 300 en 400°C. De SNCR werkt zelfs alleen tussen 

temperaturen van 850 en 1100 0c. Deze temperaturen worden bij de productie van warm 

water niet bereikt. 

In theorie zou een herverhitting van de rookgassen tot een voor de SCR gewenste 

temperatuur mogelijk zijn. Hiervoor is additionele brandstof- en branderluchttoevoer 

noodzakelijk, evenals extra ketelbranders, warmtewisselaars en rookgasventilatoren. Dit 

resulteert in een hogere investering en een reductie van de thermische efficiency van de 

ketel. Tevens nemen de emissies van C02 en NH3 toe. 

In grotere afgassenketels zou de inbouw van een SCR wei mogelijk zijn, maar deze ketels 

hebben een voorschakeling nodig van een gasturbine en vallen daarmee onder de afgevallen 

variant retrofit. 

Inschatting kosteneffectiviteit NOx besparende maatregelen. 

EBX is voornemens om de ketels te voorzien van dry low NOx branders en 

rookgasrecirculatie om de NOx uitstoot te beperken tot maximaal 70 mg/Nm3. Verdere 

reductie van de uitstoot van NOx is technisch mogelijk, maar vergt een extra investering en 

hogere bedienings- en onderhoudskosten. In de volgende analyse wordt ingegaan op de 

installatie van twee besparende technieken, waarvan vervolgens de kosteneffectiviteit wordt 

berekend conform de NeR. 

B Zie oak de uitspraak van de Raad van State inzake de milieuvergunning van Corus, zaaknummer 

200809156/l/Ml . 
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Andere dry low NOx 

branders niet 

kosteneffectief 

SCR niet kosteneffectief 

3.3 

Hulpkelelcenlrale Galilel'siraal I 
Milieueffeclrapportage 

Het is technisch mogelijk om andere dry low NOx branders te installeren. Hiermee is een 

garantiewaarde van 50 mg/Nm3 haalbaar9. Hierdoor daalt de uitstoot van NOx in een 

gemiddeld jaar van 14 naar 10 ton (zie Tabel15, paragraaf 4.3.4). De eerste inschatting van 

de investeringskosten levert een extra investering op van circa € 50.000,- per ketel. Indien 

aIleen gekeken wordt naar de kosten van deze extra investering voor tien ketels en de 

overige kosten op nul worden gesteld, komt de kosteneHectiviteit10 van de extra NOx 

reductie uit op € 13,75 per vermeden kg NOx. Oit is ongeveer een factor 3 hoger dan de 

redelijk geachte kosteneffectiviteit van € 4,60 per vermeden kg NOx. Hiermee is de 

investering in duurdere branders niet kosteneffectief. 

Indien SCR ge·installeerd wordt achter de vlampijpketels, hetgeen een procestechnisch 

onlogische oplossing is die praktisch nog nooit is toegepast, loopt de kosteneffectiviteit snel 

op. Een voorzichtige schatting van de extra investeringskosten per ketellopen uiteen van 

€ 400.000,- tot € 1.000.000,-. Hiermee valt de NOx uitstoot te beperken tot 20 mg NOx/Nm3 

(van 14 naar 4 ton NOx per jaar in een gemiddeld jaar). De bijbehorende kosteneffectiviteit, 

aIleen gebaseerd op de investering komt hiermee uit op waarden tussen de € 44 en € 110 per 

vermeden kg NOx. In deze kosteneffectiviteitsberekening zijn bedienings- en 

onderhoudskosten en de verbruikskosten van extra aardgas en NH3 niet meegenomen. Deze 

waarden liggen ver buiten de acceptabele waarden voor kosteneffectiviteit. 

Bodembeschermende maatregelen 

Binnen de inrichting vindt een aantal bodembedreigende activiteiten plaats, zoals de opslag 

van verpakte gevaarlijke stoffen, de compressor en transformator, de aanwezigheid van 

pompen en de olietank. Ter plaatse van deze bodembedreigende activiteiten wordt een 

pakket aan bodembeschermende maatregelen en voorzieningen getroffen om vervuiling 

van de bodem te voorkomen. 

VARIANTEN 

Voor de voorgenomen activiteit zijn voor bepaalde onderdelen varianten mogelijk: 

• Schoorsteenhoogte. 

• Inzet van lichte huisbrandolie als brandstof bij extreme koude. 

Schoorsteenhoogte 

De voorgenomen schoorsteenhoogte is 25 meter met 40 meter als variant. Door de hoogte 

van de schoorsteen de immissie van de rookgassen in de nabijheid van de EFG te 

belnvloeden. 

De tien hulpketels krijgen elk een eigen emissiepunt, per vier gebundeld in een schoorsteen. 

De laatste twee ketels worden samen gebundeld in een schoorsteen. 

9 Deze waarde wordt gegarandeerd bij 'Slochteren kwaliteit' aardgas, mocht deze in de toekomst 

veranderen kan dit gevolgen hebben voor deze garantiestelling. 

10 Bij de berekening wordt uitgegaan van een annulteit van 25 jaar met een interestvoet van 0,1. 

Kosteneffectiviteit wordt berekend door de jaarlijkse kosten te delen door de jaarlijks vermeden uitstoot 

aanNOx 

1 075998759 A • Dellnlliel ARCADIS 143 



TabelS 

Schoorsteenhoogtes andere 

hulpketels 

Hulpketelcenlrale Galile'jstraat I 
Milieueffectrapportage 

De hoogte van de schoorstenen van de hulpketels moet in dit MER nader worden bepaald. 

Daartoe is eerst ge'inventariseerd hoe hoog de schoorstenen bij andere hulpkete1centrales 

met vergelijkbare ketels zijn. De resultaten daarvan zijn weergegeven in de volgende tabel. 

Gemeente Ketel Vermogen Schoorsteen-hoogte 

Rotterdam Hulpketels Delftsevaart 3x40 MWth 31 m 

Rotterdam Hulpketels Blekerstraat 2x40MWth 40m 

Rotterdam Hulpketels Kop van 2x22 MWth 17m 
Zuid 

Den Haag Hulpketel centrale Den 1x25 MWth 21 m 
Haag 

Den Haag Hulpketel Aardwarmte 1x25 MWth 25m 
Den Haag 

Den Haag Hulpketels 5x22 MWth 40m 
Bezuidenhout-West 

Op basis van deze inventarisatie is besloten om bij HKG te onderzoeken wat de effecten van 

schoorsteenhoogten van zowel25 als 40 meter zijn op de luchtkwaliteit en akoestiek. Voor 

de resultaten van die stud ie, zie paragrafen 4.3, 4.4, 4.8. 

Bij de keuze voor de schoorsteenhoogten spelen ook architectonische, financiele en 

milieuaspecten een rol. Een hogere schoorsteen betekent een zwaardere (en dus duurdere) 

constructie, die architectonisch minder goed bij het ontwerp van het hulpketelhuis past. 

Bovendien is bij een te hoge schoorsteen een rookgasventilator nodig om de rookgassen met 

voldoende debiet uit de schoorsteen te laten treden. Plaatsing van een rookgasventilator is 

echter vanwege het hoge energieverbruik niet wenselijk. 

Oliestook 

Alle ketels worden met aardgas gevoed. EBX houdt echter de mogelijkheid open om 4 ketels 

uit te rusten met" dual fuel" branders waarbij naast aardgas ook lichte huisbrandolie (HBO) 

als brandstof te gebruiken is. 

Het reserveren van gastransportcapaciteit voor het piekvermogen is kostbaar. Uit het 

voorgaande blijkt echter dat dit vermogen weI nodig is tijdens extreme koude (circa -lOoC). 

Het reserveren van 100 MW gastransportcapaciteit kost circa 1.700.000 Euro/jaar, terwijl dit 

piekvermogen minder dan eens per 10 jaar noodzakelijk is. 

Door een aantal hulpketels met' dual fuel' branders uit te rusten, zodat naast gas ook 

huisbrandolie (HBO) ingezet kan worden, kan een aanzienlijke besparing op het reserveren 

van gastransportcapaciteit worden gerealiseerd. De kostprijs van HBO is echter ruim 2 keer 

de prijs van gas. Indien HBO gebruikt wordt zullen de variabele kosten snel oplopen. Er is 

dus een sterke economische prikkel om de daadwerkelijke inzet van HBO te beperken. 

Zolang er voldoende gastransportcapaciteit beschikbaar is, is de inzet van HBO 

onwaarschijnlijk. 

Door de inzet van HBO op enkele ketels mogelijk te maken, wordt een aanzienlijke 

besparing bereikt op de gastransportcapaciteitskosten. 
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FI uur 12 

Modellering piekvermogen 

koud jaar 2020 

Uit de moclellering van een koud jaar 2020 blijkl d al voor ren koud jaar ongevecr 50 

vollasluren voldoende moctcn l'oijn om voor 100 MWlh HBO in Ie :-.etlen l ijdens de 

koudegolven (zie Figuu r 12). 

D.ispatch analyse 2020'HBO Intet. 

11,. 

1100 

'" Inzet HBO 

\..... 

'-
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800 

7" ... , 

, 

13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133145 157 169 181 193205 217 229 241 

Gesortee rde uren 

Om er zcker van Ie zijn dOli bij ren koudegolf d ie lang aanhoudt de Siad toch van voldocnde 

warmlc wordt voorLicn, worden in de vcrgunningaanvraag 100 vollasluren voor4 ketcJs 

van 25 MWlh persluk aangevmagd. De inzct van HBO zal in de praktijk aileen geschicden 

als d e beschikbarc gastransporlcapacileit tijdcns een koud cgolf reeds volledig is benul. 
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4.1 

4.2 

HOOFDSTUK 

Hulpkelelcentrale Galile'istraat I 
Milieueffeclrapportage 

Referentiesituatie- en 
effectbesch rijvi n 9 

INLEIDING 

Dit hoofdstuk bevat de referentiesituatie- en effectbeschrijving van de alternatieven. De 

effecten zijn kwantitatief bepaald waar mogelijk en zinvol en verder kwalitatief op basis van 

expert judgement. 

In dit hoofdstuk is per milieuaspect een paragraaf opgenomen. Daarbinnen komen de 

volgende onderwerpen per aspect aan bod: 

• Beoordelingscriteria. 
• Referentiesituatie. 

• Effectbeschrijving. 

BEOORDELINGSMETHODE 

Plangebied en studiegebied 

In dit MER wordt uitgegaan van een plangebied en een studiegebied. Met het plangebied 

wordt de locatie van het initiatief bedoeld, in dit geval het terrein binnen industrieterrein 

Nieuw-Mathenesse, waar de hulpketels worden geplaatst. Met het studiegebied wordt het 

terrein bedoeld, waar verwacht wordt dat er milieueffecten op zuBen treden als gevolg van 

de komst van de centrale. De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de 

reikwijdte van de effecten en kan verschillen per aspect. Het meest verreikende effect vormt 

de buitengrens van het studiegebied. 

Referentiesituatie 

In dit MER wordt uitgegaan van een toekomstige situatie in 2014 met een BBT gemaakte 

EFG centrale l1 plus autonome ontwikkelingen als referentiesituatie conform het vastgestelde 

advies reikwijdte en detailniveau. 

Daarnaast worden de effecten van de huidige situatie in beeld gebracht. 

Autonome ontwikkeling 

Onder autonome ontwikkeling worden de toekomstige ontwikkelingen (reeds vast gesteld 

beleid) in het studiegebied verstaan. 

In de directe omgeving van EBX locatie aan de Galilei"straat zijn enkele ruimtelijke 

ontwikkelingen gepland. Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam NV hebben 

11 Om de EFG BBT te maken moeten nieuwe gasturbines ge·installeerd worden en zal SCR als DeNOx 

geplaatst worden. Ook zal de gele pluim niet meer aanwezig zijn. 
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Afbeeldin 4 

Uitsnede Structuurvisie 

2025 

HUlpkcti!l<;entraie G~trn.lt I 
,.1iIIeuetfcdrapporlaoe 

ambities tot herontwikkeLing van Stadsl1avens. In bijlage 5 is overzicht gegeven van de 

autonome ontwikkelingen. 

De volgende afbeelding is een uitsnede uit de in september 2011 vastgestelde Structuurvi ie 

Stadshaven 2025 (met een d orkijk naar 2040) met daarin de vo rgenomen ontwikkelingen 

(b'aI1Sformatie naar wonen en stede1ijk gebied) in de omgeving VaIl het terre in van EBX aan 

de Galile:istraat weel'gegeven. De exacte invuUing hiervan ligt nog niet vast ten tijde van het 

op ' tellen van dit MER. 

SCHIEDAM 

--LECENDA 

- I Gebiedsgrens 

Gemeentegrens 

Functionele hoofdStructuur 

i 
; 
l Dud 
i Malhenesse 
I 

TransformBtie nRar wanen en stedelijke economie 

_ Herstructurering met havengeretateerde economie 

IntensiYemg haveneconomie 

Spangen 

t==J TranSformBtie nBar ondelWijs en creatieve bedrjU'igheid 

.. Zoeklot:atie drijvende bebouwng 

III Rijnhavenplein 

lkispolder 

III Zoeklocatie combinB.tie drijvende bebouwing + binnenvaart 

Haveneconomie (zoeklocatie wonen en stedelijke economie lUI 2030) 

Daarnaast z,ijn er diverse ontwikkelingen voorzien in de Rotterdams haven als onderdee1 

VaIl Project Mainportontwikke1ing Rotterdam (PMR). Het omvat onder andere de 

uitbreiding van het Rotterdamse hay ngebied en de aanJeg van 750 hectare nieuw natuur -

en recreatiegebied rOlld Rotterdam. Een overzicht van de ontwikkelingen i 0PS nomen in 

bijlageS. 
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Tabel7 

Beoordelingskader 

Ovenge olltwikkelingen en cumulatieve effecten 

Hulpketelcentrale Galile'lstraat I 
Milieueffectrapportage 

De effectbeschrijving baseert zich op een nauwkeurige beschouwing van de te verwachten 

effecten die met het gebruik van de gasgestookte centrale samenhangen. Alle effecten zijn 

beschreven ten opzichte van de referentiesituatie. Eventuele cumulatieve effecten worden 

beschreven bij de effectbeoordeling. 

Beoordelingskader 

De effecten van de alternatieven worden beoordeeld met vooraf vastgestelde criteria. Bij het 

vaststellen van de criteria is nadrukkelijk rekening gehouden met de kenmerken van het 

studiegebied en de te verwachten effecten. Tabel 7 geeft deze beoordelingscriteria weer. 

In de tabel zijn per aspect de beoordelingscriteria gepresenteerd. Ook is aangegeven of de 

beoordelingscriteria kwantitatief of kwalitatief zijn gehanteerd om de effecten voor dat 

aspect te beschrijven. Een toelichting op de criteria is in de navolgende paragrafen per 

aspect opgenomen. 

Thema/aspect Criterium Maatlat 

Lucht Emissie uit de schoorsteen Kwantitatief 

Immissie in de omgeving Kwantitatief 

Geluid Geluid industrielawaai, belasting op Kwantitatief 
zonegrens en bij woningen in zone 

Geluidsbelasting verkeerslawaai, Kwantitatief 
belasting bij woningen 

Geluidsbelasting bouwlawaai, Kwantitatief 
belasting bij woningen 

Bodem Bodembedreigende activiteiten Kwalitatief 

Water Opwarming van ontvangende Kwantitatief 
oppervlaktewater 

Visinzuiging Kwalitatief 

Kwaliteit oppervlaktewater Kwantitatief 

Landschap en cultuurhistorie Landschappelijke en Kwalitatief 
cultuurhistorische waarden 

Ruimtelijke inpassing en hinder van Kwalitatief 
lichtuitstraling 

Archeologie Archeologische verwachtingswaarden Kwalitatief 

Natuur I ecologie Kans op significant negatieve effecten Kwalitatief 
op de instandhoudingsdoelstellingen 

Effecten op wezenlijke waarden en Kwalitatief 
kenmerken van de ecologische 
hoofdstructuur 

Effecten op beschermde soorlen Kwalitatief 

Veiligheid Risico op de omgeving Kwalitatief 

Energie Energie efficientie Kwantitatief 

C02 emissie Kwantitatief 

Effectbeschnjving 

In de effectbeschrijving worden de effecten zoveel mogelijk uitgedrukt in kwantitatieve 

grootheden (oppervlakten, aantallen, etc.) en vertaald naar een kwalitatieve score (+/-) aan 

de hand van een zevenpuntsschaal (zie TabeI8). Deze vertaling vindt plaats op het 
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Tabel8 

Beoordelingsschaal 

Hulpketelcenlrale Galile"'s~aat I 
Milieueffectrapportage 

beoordelingskader per aspect (zie Tabel 7) aan de hand van de vigerende wet- en 

regelgeving. Dit gebeurt op basis van de ernst van het effect, wettelijke normen, de status 

van gebieden en elementen, de aard van de aantasting (tijdelijk, permanent, omkeerbaar, 

onomkeerbaar) et cetera. De effectbeoordeling wordt vervolgens gebruikt om het 

voorkeursalternatief (VKA) vast te stellen voor de voorgenomen activiteit op basis waarvan 

de benodigde vergunningen zullen worden aangevraagd (zie Hoofdstuk 4). 

Score Omschrijving 

+++ Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie 

++ Positief ten opzichte van de referentiesituatie 

+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0 Neutraal ten opzichte van de referentiesituatie 

- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

-- Negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

--- Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

De situatie waarin de bestaande EFG centrale BBT gemaakt zou worden wordt als neutraal 

gesteld (score nul). Indien de voorgenomen activiteit ten opzichte van de referentiesituatie 

positief of zeer positief scoort, dan zijn deze effecten aangeduid met respectievelijk ++ en 

+H-. Indien het alternatief tot negatieve effecten leidt, dan zijn deze effecten aangeduid met -

- en - - -, afhankelijk van de ernst en omvang van het betreffende effect. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

In dit MER zijn ook mitigerende maatregelen, die zinvol kunnen zijn om eventuele nog 

resterende negatieve milieugevolgen te mitigeren, onderzocht. Een aantal van deze 

mitigerende maatregelen wordt bij de voorgenomen activiteit gevoegd om samen het 

Voorkeursalternatief te vormen. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen enerzijds 

eventuele nog resterende negatieve milieugevolgen beperkt, maar anderzijds weI een 

technisch en financieel realistische oplossing vormen. Daarnaast kan er een noodzaak zijn 

voor het nemen van compenserende maatregelen. Onderstaand is aangegeven wat verstaan 

wordt onder effect beperkende, mitigerende en compenserende maatregelen. 

Effect beperkende maatregelen 

Effect beperkende maatregelen vormen een integraal onderdeel van de voorgenomen 

activiteit die bij de alternatieven worden uitgevoerd. 

Mitigerende maatrege/en 

Aanvullend op de effect beperkende maatregelen kunnen mitigerende maatregelen worden 

genomen. 

Compenserende maatregelen 

Compenserende maatregelen zijn maatregelen waarbij in ruil voor het aanbrengen van 

milieuschade op de ene plaats, vervangende waarde elders worden gecreeerd. De wettelijke 

verplichting tot compensatie geldt aIleen voor het aspect ecologie. 
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4.3 LUCHT 

Hulpketelcentrale GalileYstraat I 
Milieueffectrapportage 

-"-4=.3'-'-'.1"'--______ !.!-HU=I=DIGE SlTUATIE 

Tabel9 

NOx-emissie bestaande 

EFG installatie 

Zowel de vergunde als de 

daadwerkelijke NOx

emissie voldoet niet meer 

aan de BREF GS en NeR 

Stikstofoxiden (NOx) 

De daggemiddelde NOx-emissieconcentraties van de gasturbines GTl tim GT3liggen tussen 

de 110 en 130 mg/m3 (bron: IPPC toets 2008). Dit komt overeen met de metingen die in 2009 

zijn uitgevoerd, waarbij emissies van 108, 125 en 108 mg/m3 zijn gemeten (Tauw, 2010). Het 

aandeel NOz in de NOx-emissie bedraagt maximaa140%. Deze concentratie leidt tot een 

bruinkleuring van de rookgassen die de schoorsteen verlaten. 

De vergunde NOx -emissie van de huidige EFG installatie van EBX is in Tabel 9 opgenomen. 

* Berekend op basis van 8760 draaiuren per jaar en een rookgasdebiet van 1.5*106 Nm3/uur 

bij 15% Oz. 

Zowel de vergunde als de daadwerkelijke NOx -emissie van de huidige installatie voldoet 

niet meer aan de NOx-emissiewaarden zoals opgenomen in de BREF Grote Stookinstallaties 

en de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR). Om deze redenen zijn er in 2010 door 

middel van een ambtshalve wijziging voorschriften toegevoegd aan de vigerende Wet 

Milieubeheer-vergunning. Hierin is opgenomen dat de bestaande installaties in 2014 moeten 

voldoen aan de Beste Beschikbare Technieken (BBT). 

In Afbeelding 5 zijn de immissiecontouren van NOz, de concentratiebijdrage vanwege 

bestaande EFG en de aanwezige achtergrondconcentratie in 2014, weergegeven. 
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Afbeeldln 5 

Immissiecontouren NOz• 

concentratiebijdrage 

vanwege bestaande EFG en 

de aanwezige 

achtergrondconcentratie in 

2014 

4.3.2 

Tabel 10 

NOx-emissie BST 

gemaakte EFG instaliatie 

Hulpkelelcentraie GaiileIstraat I 
Milieueffectr~portage 

039 

GCN_N02_20t. 

~I 
0227-250 

0 250-275 

_ 276-300 

_ 30.0-325 

_ 315-34.7 

De bijdrage van EFG aan de jaargemiddelde concentratie N02 bedraagt ten hoogste 0,4 

f-lg/m3. Deze bijdragetreedt op ten noordoosten van de centrale op circa 2,8 km afstand. Op 

dit immissiepunt bedraagt de jaargemiddelde concentratie 32,4 f-lg/m3, hiervan is dus 32,0 

f-lg/m3 de aanwezige achtergrondconcentratie. De maximale jaargemiddelde concentratie 

N02 in het beschouwde immissiegebied bedraagt 35,0 f-lg/m3. Deze concentratie treedt 

eveneens ten noordoosten van de centrale op, op circa 4,8 km afstand. Op deze locatie is de 

bijdrage van EFG 0,3 f-lg/m3• De uurgemiddelde N02-concentratie van 200 f-lg/m3 wordt 

nergens bereikt. 

Stof en zwave1dioxide (SOz) 

De emissies van stof (PM10 en PM2.s) en S02 zijn bij een gasgestookte centrale zeer gering. 

REFERENTIESITUATIE 

BBT gemaakte EFG centrale 

Stikstofoxiden (NOx) 

Zoals beschreven moet KON in 2014 aan strengere normen voor NOx-emissie voldoen. Om 

aan de NOx emissie-eis van 20 mg/Nm3 voor grote stookinstallaties te kunnen voldoen, moet 

de bestaande EFG installatie worden voorzien van nieuwe gasturbines en een DeNOx

installatie. De BREF schrijft een range van 20-50 mg/Nm3 voor nieuwe installaties voor. 

>(- Berekend op basis van 8760 draaiuren per jaar een rookgasdebiet van l,5*1Q6Nm3/uur bij 

15% 02. 
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AfbeeldlngL..:60-.-___ _ 

Immissiecontouren N02• 

concentratietoename 

vanwege bestaande EFG 

met BBT en de aanwezige 

achtergrondconcentratie in 

2014 

4.3.3 

HuipketeicentraJe Gaiileistraat I 
Miiieueffectrapportage 

De imrnissiecontouren ten gevolge van de bijdrage van EFG met BBT (beste beschikbare 

technieken) aan de jaargemiddelde concentratie N02 zijn in Afbeelding 6 opgenomen. 

J Immissiecontouren N02 EFG met BBT 

0025 

0035 

- 0040 

0.045 

o~ 

GCN_N02.-ZDI4 

"'g/~I 
D~1 :'1;0 

D~Q· ~ 
:la. JOO 

_ lOO )2~ _ 112 .... , 

Door het toepassen van een DeNOx-installatie wordt de emissie van NOx aanzienlijk 

gereduceerd. Hierdoor wordt ook de bijdrage van de EFG aan de N02-concentratie in de 

omgeving heel erg laag, maximaal 0,05 )lg/m3• De jaargemiddelde concentratie op dit 

immissiepunt bedraagt ten hoogste 31,0 I-lg/m3, hiervan is 30,9 I-lg/m3 de aanwezige 

achtergrondconcentratie in het gebied. De hoogste jaargerniddelde concentratie in het 

beschouwde imrnissiegebied is 34,7 I-lg/m3• De bijdrage van EFG op dit punt is 0,04 I-lg/m3• 

De uurgemiddelde N02-concentratie van 200 I-lg/m3 wordt nergens bereikt. 

Na plaatsing van een DeNOx-instaIlatie zal geen sprake meer zijn van bruinkleuring van de 

rookgassen. De gele pluim uit de schoorsteen zal met een BBT gemaakte centrale tot het 

veri eden behoren. 

Stof en zwaveldioxide (S02) 

De emissies van stof (PMlO en PM2,S) en S02 zijn bij een gasgestookte centrale zeer gering. 

BEOORDELINGSKADER 

Beoordelingskader emissie uit de schoorsteen 

Beoordeeld wordt of de emissies van de hulpketels bij zowel gas- als oliestook voldoen aan 

de BREF grote stookinstallaties en BEES-A. 

In Tabelll zijn de emissienormen voor zowel NOx, CO, S02 en PMIO weergegeven. 
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TabeI1_1 __________ __ 

Emissienormen uit BREF 

LCP en BEES-A 

Tabel 12 

Overzicht 

immissiegrenswaarden 

stikstofdioxiden 

BREF grote stookinstallaties 

[mg/NmJ bij 3% O2] 

Emissienormen gasgestookt 

NOx 50-100 

CO 30-100 

S02 -
PM10 -
Emissienormen oliestook 

NOx 150-300 

CO 30-50 

S02 100-350 

PM10 5-20 

BEES-A 

Hulpkelelcen~ale Galilers~aal I 
Milleueffec~apportage 

[mg/Nm J bij 3% O2] 

70 

-
-
-

120 

-
300 

-

Wanneer de emissie van NOx voldoet aan de BREF en BEES-A eisen en de emissievracht 

overeenkomt met de referentiesituatie wordt dit neutraal beoordeeld (0). Indien de emissie 

van NOx voldoet aan de BREF en BEES-A eisen en de emissievracht is hoger dan de 

referentiesituatie wordt dit negatief (- -) beoordeeld. In het geval de emissie niet voldoet aan 

de BREF en BEES-A en de emissievracht is hoger dan de referentiesituatie wordt dit zeer 

negatief (- - -) beoordeeld. Als de NOx emissie voldoet aan de BREF en BEES-A eisen en de 

emissievracht lager is dan de referentiesituatie wordt dit licht positief (+) beoordeeld. 

Voor ketels kleiner dan 50 MWth geldt conform BEES-A geen meetverplichting waarbij aan 

de emissienorm moet worden getoetst. Voor de NOx emissiehandel vallen de ketels onder 

klasse 3 (~0<50 MWth). Dat betekent dat minstens eenmaal per vier jaar een kental moet 

worden bepaald, aan de hand waarvan jaarlijks de NOx vracht moet worden berekend. 

Daarvoor is de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) het bevoegd gezag. Te zijner tijd moet 

bij de NEa een emissievergunning worden aangevraagd. 

Beoordelingskader immissie in de omgeving 

Veranderingen in de concentraties in de omgeving als gevolg van de in bedrijf zijnde 

hulpketelcentrale zijn in beeld gebracht en getoetst aan de normen conform 'Tite15.2 

Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer'. 

Stikstofoxiden 

Bet toetsingskader voor immissie van stikstofoxiden is weergegeven in onderstaande tabel: 

Toetsingseenheid Max. jaargemlddelde Opmerking 
concentratie NO, 

[(.Ig/m 3] 

Jaar gemiddelde concentratie: 

Grenswaarde per 01-01-2015 40llg/mJ 

Grenswaarde tot 01-01-2015 60llg/mJ 

Uurgemiddelde concentratle: 

Grenswaarde vanaf 01-01-2015 200llg/mJ overschrijding maximaal 18 
keer per kalenderjaar 
toegestaan 
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Tabel13 

Overzicht immissie

grenswaarden fijn stof 

Tabel14 

Overzicht immissie

grenswaarden 

zwaveldioxide 

HulpkeLelcen~ale GalileTstraal I 
MilietJeffectrapportage 

Toetsingseenheid Max. jaargemiddelde Opmerking 
concentratie N02 

[lJglm 3j 

Grenswaarde tot 01-01-2015 overschrijding maximaal 18 
keer per kalenderjaar 
toegestaan 

Wanneer de jaargemiddelde concentratie voldoet aan de normen en overeenkomt met de 

referentiesituatie wordt dit neutraal beoordeeld. Wanneer de jaargemiddelde concentratie 

voldoet aan de normen en ten opzichte van de referentiesituatie de maximale N02 bijdrage 

afneemt met < 1,0 flg/m3 wordt dit licht positief beoordeeld (+), een afname van 1,0-21,0 

flg/m3 positief (++) beoordeeld en een afname van >2,0 flg/m3 zeer positief beoordeeld (+++) . 

Wanneer de jaargemiddelde concentratie voldoet aan de normen en ten opzichte van de 

referentiesituatie de maximale N02 bijdrage toeneemt met < 1,0 flg/m3 optreedt wordt dit 

licht negatief beoordeeld (-), een toename van 1,0-2,0 flg/m3 negatief (- -) beoordeeld en een 

toename van >2,0 flg/m3 zeer negatief beoordeeld (- - -) . 

Fijn sto! 
Het toetsingskader voor fijn stof (PMlO) is weergegeven in de volgende tabel. 

Toetsingseenheid 
Maxlmale 

Concentratie PMlO 

Opmerking 

Jaargemiddelde concentratle: 

Grenswaarde per 11-06-2011 40 IJg/m3 

Grenswaarde tot 11-06-2011 48IJg/m3 

24·Uurgemiddelde concentratle: 

Grenswaarde per 11-06-2011 50 IJg/m3 overschrijding maximaal 35 
dagen per kalenderjaar 
toegestaan 

Grenswaarde tot 11-06-2011 751J9/m3 overschrijding maximaal 35 
dagen per kalenderjaar 
toegestaan 

Wanneer de maximale concentratie voldoet aan de normen wordt dit neutraal beoordeeld 

(0). Overschrijding van de normen wordt negatief beoordeeld (- -). 

Zwaveldioxiden 

Het toetsingskader voor zwaveldioxiden (502) is opgenomen in de volgende tabel: 

Toetsingseenheid Maximale concentratie Opmerking 
S02 

Uurgemiddelde concentratie: overschrijding maximaal 24 

Grenswaarde keer per kalende~aar 
350 IJg/m3 toegestaan 

24-uurgemiddelde concentratie: overschrijding maximaal 3 keer 

Grenswaarde 125 IJg/m3 per kalenderjaar toegestaan 

Wanneer de maximale concentratie voldoet aan de normen wordt dit neutraal beoordeeld 

(0). Overschrijding van de normen wordt negatief beoordeeld (- -). 
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4.3.4 

Tabel15 

Berekening emissievracht 

NOx 

Hulpketeitentrale Galileistraat I 
Milieueffeotr~portage 

Voor een volledige weergave van de methodiek en effeetbeoordeling wordt verwezen naar 

het achtergrondrapport Luchtkwaliteitsonderzoek bijlage 6. 

EFFECTBEOORDELING 

Bij het bepalen van de emissies uit de schoorstenen en immissie is uitgegaan van de 

scenario's: 

• Scenario 1: koudjaar, alle hulpketels 2.000 uur per jaar in bedrijf op gas; 

• Scenario 2: koudjaar, 6 hulpketels 2.000 uur per jaar in bedrijf op gas en 4 hulpketels 

1.900 uur op gas en 100 uur op huisbrandolie; 

• Scenario 3: gemiddeld jaar, alle hulpketels 750 uur per jaar in bedrijf op gas. 

bij een schoorsteenhoogte van 25 en 40 meter. 

Toetsing emissie van stikstofoxiden 

Op basis van het debiet, de emissie-eis van 70 mg NOx/Nm3 en voorgenoemde bedrijfstijd is 

de emissievracht NOx per scenario berekend. In onderstaande tabel zijn de uitgangspunten 

weergegeven die zijn gehanteerd voor het bepalen van de emissievracht. 

stoomketel 70 0,8 500 0,1 

Scenario 2: 

6 hulpketels 100% 70 7,5 6 2.000 22,6 
gas 

4 Op gas 70 7,5 4 1.900 14,3 
hulpketels 

Op olie 110 7,5 4 100 1,2 

stoomketel 70 0,8 500 0,1 

Scenario 3: 

10 hulpketels 100% 70 7,5 10 750 14,1 
gas 

stoomketel 70 0,8 500 0,1 

* N02-fractie in NO. bedraagt 5%. 

De NOx emissievracht van de BBT gemaakte centrale is 262,7 ton/jaar (op basis van 8760 

draaiuren per jaar). De totale NOx emissievrachten van HKG in scenario 1, 2 en 3 zijn 

respeetievelijk 37,8; 38,2 en 14,2 ton/jaar. Dit betekent dat de hulpkete1centrale in alle drie 

scenario's een lagere emissievracht heeft dan de BBT gemaakte centrale. De 

schoorsteenhoogte is niet van invloed op de emissievracht. 

De nieuwe hulpketels voldoen in aIle scenario's aan de gestelde emissie eisen uit de BREF 

(50-100 mg/Nm3) en BEES-A (70mg/Nm3). De ef£eeten zijn licht positief (+) beoordeeld. 
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Tabel 16 

Overzicht immissie

concentratie N02 en 

toetsing 

Hulpketelcentrale Galile'jstraat I 
Milieueffectrapportage 

Bij een NOx-uitstoot van 70 mg/Nm3 is de emissie van CO naar verwachting nihil en 

voldoet daarmee aan de emissierange uit de BREF. Ook bij oliestook zal binnen de range uit 

de BREF worden geopereerd. 

Toetsing immissie van stikstofoxiden 
In Tabel16 is een overzicht opgenomen van de hoogste berekende immissiebijdrage en de 

maximale jaargemiddelde concentratie N02. In aHe drie scenario's en voor de 

schoorsteenhoogte varianten 25 m en 40 m voldoet de immissieconcentratie N02 aan de 

toetsingseis uit de Wet Milieubeheer. 

omschrijving Max, Max. Aantal Toetsing 
NO,- jaargemlddelde overschrijdingen 
bijdrage concentratle uurgemiddelde 

concentratie 

[jJg/m 3j [jJg/1l1 3j 

Grenswaarde: - 40 18 

Bestaande 0,4 35,0 0 Voldoet 
EFG 

EFG met BBT 0,05 34,7 0 Voldoet 

HKG schoorsteenhoogte 25 m 

Scenario 1 1,3 34,1 0 VOldoet 

Scenario 2 1,3 34,1 0 Voldoet 

Scenario 3 0,6 34,0 0 Voldoet 

HKG schoorsteenhoogte 40 m 

Scenario 1 0,3 34,1 0 Voldoet 

Scenario 2 0,3 34,1 0 Voldoet 

Scenario 3 0,1 34,0 0 Voldoet 

De maximale jaargemiddelde concentratie is in alle drie scenario's en voor beide 

schoorsteenhoogtes lager dan de toetsingswaarde van 40 flg/m3 • Tevens wordt bij aHe drie 

de scenario's en beide schoorsteenhoogtes de uurgemiddelde concentratie niet 

overschreden. 

De immissiecontour van scenario 1 bij een schoorsteen van 25 meter is weergegeven in 

Afbeelding 7. De overige afbeeldingen zijn afgebeeld in bijlage 9. 
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Afbeeldin 7 

Immissiecontouren N02• 

concentratiebijdrage 

vanwege de hulpketels in 

scenario 1 en de aanwezige 

achtergrondconcentratie in 

2014 

Tabel17 

Berekening emissievracht 

PM10 en 802 in scenario 2 

o 05 

Scenario 1: immissiecontouren N02 
(schoorsteen HK op 25 m) 

Hulpkelelcentrale Galile"istraal I 
Milieueffectrapportage 

Legenda 

GCN_N02_2014 

[pgIm31 
0 "7'250 

0250.>75 

. 275.300 

. JOO.325 

. 325.347 

07 

10 

De maximale NOz bijdrage is echter voor alle drie scenario's en bij beide schoorsteenhoogtes 

hoger dan de BBT gemaakte EFG centrale. Bij een schoorsteen hoogte van 25 meter en 

scenario 1 en 2 is de bijdrage > 1 f-1g/m3 hoger dan in de referentiesituatie. Dit is negatief (- -) 

beoordeeld. De maximale bijdrage in scenario 3 is < 1,0 f-1g/m3, dat licht negatief (-) 

beoordeeld is. Bij een schoorsteenhoogte van 40 meter is de maximale NOz bijdrage <0,5 

f-1g/m3 hoger dan in de referentiesituatie. Voor alle drie scenario's is dit licht negatief (-) 

beoordeeld. 

Toetsing emissies van fijnstof en zwaveldioxide 

Bij inzet van zeer zwavelarme huisbrandolie in scenario 2 zal ook emissie van PM10 en SOZ 

plaatsvinden. De huisbrandolie heeft een zwavelgehalte van maximaal 0,05%, waarmee 

automatisch wordt voldaan aan de emissienormen in de BREF en BEES-A. In onderstaande 

tabel zijn de uitgangspunten opgenomen die zijn gebruikt voor het bepalen van de 

emissievracht van PM10 en SOz. 
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Toetsing immissies van fijnstof en zwaveldioxide 

Bij inzet van zeer zwavelarme huisbrandolie in scenario 2 zal ook immissie van PM10 en SOz 

plaatsvinden. De huisbrandolie heeft een zwavelgehalte van maximaal 0,05%. Uit de 
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Tabel18 - ---
Overzicht 

immissieconcentratie fijn 

stof en zwaveldioxide en 

toetsing in scenario 2 

Tabel19 

Effectbeoordeling Lucht 

Hulpkelelcen~ale Galilelslraal I 
Milieueffeclrapportage 

berekeningsresultaten blijkt dat en schoorsteenhoogte van 25 meter een bijdrage van 0,002 

respectievelijk 0,005 /lg/m3 aan de jaargemiddelde concentratie PM10 en S021evert en een 

schoorsteenhoogte van 40 meter 0,0005 en 0,001 /lg/m3 • Bij zowel een schoorsteenhoogte van 

25 meter als een schoorsteenhoogte van 40 meter wordt voldaan aan de grenswaarde. De 

maximale bijdrage is bijna 0, net als in de referentiesituatie. Er is geen onderscheid tussen de 

twee schoorsteenhoogtes. Dit is neutraal beoordeeld voor zowel de schoorsteen van 25 

meter als 40 meter hoogte (0). 

Toetsingseenheid Achtergrond- Max. Max. Max. Grens- Toets-
concentratie* bijdrage bijdrage concentratie waarde ing 

2014 HKG 25 HKG 40 zowel 25 als 
meter meter 40 m 

[I-lg/m 3j [I-lg/m 3j [I-lg/m"j [l-lg/m 3j [l-lg/m 3j 

Fijn stof (PM10): 

Jaa rgemiddelde 17,9 tot 20,5 0,002 0,0005 20,5 40 voldoet 
concentratie PM,o 

Aantal 7 tot 14 0 0 14 dagen 35 dagen voldoet 
overschrijdingsdagen dagen 
24-uurgemiddelde 
concentratie PM,o 

Zwaveldioxide 
(502): 

Uurgemiddelde 46,5 tot 67,1 0,005 0,001 67,1 350 mag 24 voldoet 
concentratie 502 keerworden 

overschreden 

24-uurgemiddelde 28,8 tot 41,6 0,005 0,001 41,6 125 mag 3 voldoet 
concentratie S02 keerworden 

overschreden 

* In het beschou wde immissiegebied 

Overzicht effects cores 

Een overzicht van de effectscores is weergegeven in de volgende tabel. 

Criterium Referentie- Huidige Voorgenomen 

situatie situatie activiteit 

25m 40m 

Emissies uit de schoorsteen Scenario 1 0 --- + 

Scenario 2 0 + 

Scenario 3 0 
+ 

Immissie Stikstofoxiden Scenario 1 0 - -- -
in de Scenario 2 0 -- -omgeving 

Scenario 3 0 - -
Fijnstof Scenario 2 0 0 0 0 

Zwaveloxiden Scenario 2 0 0 0 0 

Voor aIle onderzochte scenario's geldt dat er geen sprake meer zal zijn van een gele pluim 

uit de schoorsteen. De huidige EFG centrale wordt immers eind 2014 buiten gebruik gesteld. 
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4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

Afbeelding 80.-___ _ 

Locatie immissiepunten 

Europoint gebouwen en 

emissiepunten 

hulpwarmtecentrale 

MITIGE E DE EN COMPENSERENDE TREGELEN 

Hulpketelcentraie Gai ileTs~aat I 
Milleueffectrapportage 

Er wordt voldaan aan de eisen conform de wet. Er zijn derhalve geen mitigerende en 

compenserende maatregelen noodzakelijk. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Er zijn geen leemten in kennis voor het aspect luchtkwaliteit. 

LUCHTKWALITEIT OP VERSCHILLENDE HOOGTES IN DE OMGEVING 

Gevraagd is om ook inzicht te geven in de luchtkwaliteit ter plaatse van de Marconitorens 

(Europoint kantoren) op verschillende hoogten en op verschillende hoogtes in de omgeving. 

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in hoofdstukken 8 en 9 van het 

luchtkwaliteitsrapport (bijlage 6) en hieronder samengevat. 

EUTopoint 

Op circa 300 meter van de HKG zijn de drie Europoint kantoren gelegen. Deze kantoren zijn 

circa 95 m hoog. 

In Afbeelding 8 is de locatle van de geplande HKG (oranje), de huidige EFG-installatie 

(blauw) en de drie Europoint kantoren (groen) weergegeven. Ook de emissiebronnen van de 

HKG weergegeven. 

• &eh~t_n s.Ioorrblel 

• iJWTisdeptJl1&rl 

_ got>c>.Jwon_._EFG_1Io 

D e..opo;nt gebo\AYen 

-~-

De immissieberekeningen zijn uitgevoerd op een hoogte van 1,5, 30 en 49 meter (maximale 

hoogte in het model) voor scenario 1 met schoorsteenhoogte van 25 en 40 meter. 

In Tabel19 zijn de immissieresultaten van N02 opgenomen. 
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Tabel20 

Rekenresultaten op 1,5; 30 

en 49 meterhoogte. De 

resultaten zijn gecorrigeerd 

voor de gebouwinvloed 

Tabel21 

Immissieconcentratie

bijdrage in IJg/m3 op 

verschillende hoogtes en 

afstanden voor een 

schoorsteenhoogte van 25 

en 40 meter 

Hulpketelcentrale Galileistraal I 
Milieueftec\r~portage 

Immissiepunt Immissiehoogte Concentratiebijdrage N02 

schoorsteenhoogte 25 m schoorsteenhoogte 40 m 

[m] [lJg/m 3
] [lJg/m 3

] 

Immissiepunt 1 1,5 0,42 0,34 

30 0,47 0,40 

49 0,53 0,51 

Immissiepunt 2 1,5 0,46 0,33 

30 0,52 0,44 

49 0,54 0,52 

Uit de resultaten blijkt dat de bijdrage van de HKG, ter hoogte van de Europoint beperkt is. 

Daarnaast blijkt dat de schoorsteenhoogte op grotere hoogtes rninder onderscheid maakt, de 

bijdrage aan de stikstofdioxideconcentratie ligt op de hoogtes van 30 en 49 meter tussen de 

0,40 en 0,54 flg/m3. 

Effectfm HKG op verschillende hoogtes en a/standen 

De structuurvisie 'Stadshavens Rotterdam' voorziet in grondgebonden woningen en 

appartementen op het industrieterrein in de nabijheid van HKG. 

Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 dient de luchtkwaliteit op 1,5 meter 

hoogte (leefhoogte) getoetst te worden. Doordat de structuurvisie ook appartementen 

voorziet, is naast de reguliere hoogte van 1,5 meter ook voor een aantal andere hoogten en 

afstanden berekend wat de bijdrage is aan de stikstofdioxide concentratie. Naast de 

reguliere hoogte van 1,5 m is de immissie ook berekend op 10, 20, 30, 40 en 49 meter hoogte. 

Deze concentraties zijn berekend op de volgende afstanden van de HKG: 100, 200, 300, 400 

en 500 en 1.000 meter. 

De immissieberekeningen zijn uitgevoerd voor scenario 1 met een schoorsteenhoogte van de 

hulpketels van 25 en 40 meter. 

In onderstaande tabel zijn de immissieresultaten van N02 opgenomen. 

afstand Immissiehoogte [m] 

[m] 1,5 10 20 30 40 49 

Schoorsteenhoogte: 25 m 

100 1,3 1,9 4,3 8,1 12,6 16,2 

200 1,0 1,2 1,7 2,4 3,2 3,9 

300 0,6 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 

400 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

500 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

1.000 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Schoorsteenhoogte: 40 m 

100 0,08 0,09 0,22 0,42 0,86 1,49 

200 0,11 0,15 0,25 0,41 0,62 0,81 

300 0,33 0,35 0,41 0,51 0,61 0,70 

400 0,33 0,35 0,40 0,46 0,55 0,63 

500 0,33 0,34 0,36 0,39 0,43 0,47 

1000 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 
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4.4 

4.4.1 

Hulpkelelcentraie Galile"'s~aat I 
Milieueffectrapportage 

De hoogste bijdragen zijn gevonden ten noordoosten van de HKG vanwege een 

overheersende zuidwestelijke windrichting in Nederland 

Schoorsteenhoogte 25 meter 

In de variant met een schoorsteenhoogte van 25 meter worden de hoogste 

immissieconcentraties bij een immissiehoogte van 49 meter en binnen een afstand van 400 

meter van de HKG gevonden. De immissieconcentraties op een immissiehoogte van 20 

meter en hoger neemt sterk af na 100 m afstand van de HKG. 

Schoorsteenhoogte 40 meter 

In de variant met een schoorsteenhoogte van 40 meter blijkt dat de bijdrage van de HKG 

binnen 300 meter aanzienlijk lager is dan in variant met een schoorsteenhoogte van 25 

meter. 

GELUID 

HUIDIGE SITUATIE 

Het bestaande terrein van de elektriciteitsfabriek Galile'istraat (EFG) is gelegen op het 

oostelijk deel van het gezoneerde industrieterrein 'Havens Noord-West / Oost Frankeland' 

te Rotterdam. Op grond van artike153 jo 59 van de Wet geluidhinder (Wgh) is dit 

industrieterrein voorzien van een geluidszone. EFG voldoet aan de vigerende wetgeving ten 

aanzien van geluid. De geluidbijdrage vanwege aIle op het industrieterrein gevestigde 

inrichtingen tezamen bedraagt op de zonegrens ten hoogste 50dB(A) (artike153 en 54 Wgh). 

Als onderdeel van de aanvraag revisievergunning in 1994 is een akoestisch onderzoek 

opgesteld. Op basis daarvan zijn geluidsvoorschriften aan de Wm vergunning verbonden. 

In de huidige situatie maakt het gebied MerwehavenNierhavens deel uit van gezoneerd 

industrieterrein Havens-Noordwest. Volgens ROM Rijnmond is voor het industrieterrein 

Havens-Noordwest een saneringsprogramma opgesteld. Er zijn, op basis van het 

saneringsprogramma, rondom het industrieterrein maximaal toelaatbare geluidsbelastingen 

(MTG's) voor de destijds bestaande woningen vastgesteld. De vastgestelde MTG's 

vertegenwoordigen voor het industrieterrein als geheel een bepaald recht tot het produceren 

van geluid. 

In Afbeelding 9 zijn de formeel vastgelegde geluidscontouren opgenomen rondom het 

industrieterrein Merwehaven/Keilehaven. Deze contour is vanuit de Wet geluidhinder 

vastgelegd. Borging vindt plaats door de provincie Zuid-Holland en de gemeente 

Rotterdam, de uitvoering hiervan is gedelegeerd aan de DCMR. Deze geluidscontour gaat 

alleen over industrielawaai. Scheepvaartlawaai is hier niet in opgenomen. 
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Afbeeldin 9 

Geluidscontouren rondom 

het industrieterrein 

Merwehaven/Keilehaven 

Legenda 

_ 60 dB(A) contour 

_ 55 dB(A) contour 

_ SO dB(A) contOur 

Formeel vastgelegde T +-contour Waal-Eemhaven en 

geluidcontour rond Havens Noordwest 

Geluidsgevoelige bestemmingen 

Hulpketelcentrale GalileTstraai I 
Milieueffectrapportage 

De voor de inrichting van E.ON Benelux meest nabijgelegen woningen van derden 

bevinden zich ten noorden van het bedrijfsterrein langs de Aakstraat op een kortste afstand 

van circa 300 m. De betreffende woningen langs de Aakstraat behoren tot het Witte Dorp en 

liggen op polderniveau achter de Schiedamsedijk. In oostelijke richting bevinden zich 

woningen van derden aan de Hudsonstraat op een kortste afstand van circa 450 m. In 

zuidoostelijke richting zijn woningen gelegen aan de Speedwellstraat op een kortste afstand 

van circa 950 m. Aile woningen zijn gelegen buiten het industrieterrein. Daarnaast bevinden 

zich op een afstand van circa 125 m tot de grens van de inrichting kantoorgebouwen van 

derden (Europoint I tim N). 

Bedrijfsverkeer 

Het bedrijfsverkeer van en naar de inrichting is beperkt. Voor zover het bedrijfsverkeer 

rijdt over het terrein van de inrichting wordt het daarmee verb and houdende geluid van 

komende en vertrekkende voertuigen tot de geluidemissie van de inrichting gerekend. 

Voor de reguliere bevoorrading van de bestaande elektriciteitscentrale met de daarbij 

behorende kantoren en werkplaatsen is rekening gehouden met 4 vrachtwagens per dag. 

Daarnaast is voor de incidentele aanvoer van zoutzuur, natronloog, HBO of dieselolie 

tezamen met de overige hulpstoffen, zoals gasflessen, olievaten en inhibitor (remstof 

chernische reactie), rekening gehouden met nog 4 vrachtwagens. Deze in totaal8 

vrachtwagens rijden uitshiitend in de dagperiode over het terrein van de inrichting. 

Voor het woon-werkverkeer en bezoekers is per dag rekening gehouden met het komen en 

gaan van ten hoogste 250 personenauto's. Deze auto's worden geparkeerd nabij de 

hoofdingang of nabij het kantoorgebouw. 
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4.4.2 

Afbeeldin 10 

Verschil geluidssituatie na 

vertrek havenindustrie uit 

Merwehaven 

4.4.3 

REFERENTIESITUATIE 

BBT gemaakte EFG centrale 

Hulpketelcen~ale Galile'iS~aal l 

Milieueffeclrapportage 

Ten opzichte van de huidige situatie hoeven er geen aanpassingen aan de centrale plaats te 

vinden met betrekking tot akoestische maatregelen. Aanpassingen voor het verminderen 

van de NOx uitstoot hebben geen gevolgen voor de geluidsemissies12• EFG zal voldoen aan 

de vergunning. Er zal geen sprake zijn van extra bedrijfsverkeer ten opzichte van de huidige 

situatie. 

Autonome ontwikkeling 

Voor de aanpassing aan de centrale moet ook de toekomstige situatie in acht genomen 

worden. Daarom is in Afbeelding 10 het verschil aangegeven in de geluidssituatie tussen 

2007 en de fase na vertrek van de havenindustrie uit de Merwehaven. Door het vertrek van 

de havenindustrie neemt de geluidsbelasting op de omgeving af. 

I..egtnd.I 

- 'O/JdD(A) 

_ I> dll(A) 6. dl(A ) 

i<I dll(A) H da tA) 

"dIl(A) , PM co"_ 

'..,'£>rschil in ReIUld!.5JtIHnlC lUSi-en 1007 ,1Int~ ~11 de f~':J.." '~j 

.... NlCI. ,,'an tuvenindusu.e U.Il jj~ M-!'-Iw-::hlttffl 'rl:{t:~.~ 

Het gebied rondom de centrale is in de huidige situatie en in de toekomst geluidsbelast (zie 

Afbeelding 9 en Afbeelding 10). Door de ontwikkelingen van Stadshavens zal er sprake zijn 

van industrie en meer woningen en overige bedrijven. Een klein deel van het plangebied 

Stadshaven zal binnen de 50 dB contour van bestaande EFG en een BBT gemaakte EFG 

blijven liggen . 

BEOORDELIN SKADER 

Geluid industrielawaai, belasting op zonegrens en bij woningen in zone 

In de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' wordt als beoordelingsgrootheid het 

'langtijdgemiddelde beoordelingsniveau' LAr,L Tin dB(A) gehanteerd. Een geluidsniveau 

binnen de grenswaarden en met een toename kleiner dan 1 dBA wordt neutraal (0) 

beoordeeld. Een geluidsniveau binnen de grenswaarden maar met een toename groter dan 1 

12 Mogelijk zijn er weI extra geluidreducerende maatregelen mogelijk aan de bestaande en/of de BBT 

gemaakte EFG. Te denken valt bijvoorbeeid aan maatregelen aan de luchtaanzuigroosters van de 

ga tu'rbines. Deze zijn niet meegenomen in dit MER. 
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4.4.4 

Hulpkelelcenlrale Galilei'S~aal l 

Milieueffeclrapportage 

dBA wordt negatief (- -) beoordeeld. Een overschrijding van de grenswaarden wordt zeer 

negatief beoordeeld (- - -). Indien er een verbetering optreedt ten opzichte van de 

referentiesituatie wordt dit positief (++) beoordeeld. 

Geluidsbelasting verkeerslawaai, belasting bij woningen 

Onder indirecte geluidshinder wordt verstaan de geluidsbelasting die wordt veroorzaakt 

door de transportbewegingen van en naar de inrichting over de openbare weg. Het geluid 

afkomstig van deze motorvoertuigen wordt getoetst in het kader van de Wet rnilieubeheer 

(Wm) overeenkomstig het gestelde in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer 

in verb and met vergunningverlening Wm" van 29 februari 1996. 

Dergelijke indirecte geluidhinder moet worden meegenomen totdat het verkeer op de 

openbare weg deel uitmaakt van het heersende verkeersbeeld en beoordeeld ter plaatse van 

de woningen gelegen buiten het industrieterrein. Overeenkomstig de uitgangspunten van 

de zonevaststelling behoeft de geluidbijdrage vanwege de indirecte geluidhinder op de 

zonegrens zelf niet te worden beoordeeld. 

In de situatie te Rotterdam geldt dat er sprake is van een gezoneerd industrieterrein waarop 

meerdere bedrijven zijn gevestigd. Het geluid vanwege verkeer van en naar een inrichting 

gelegen op een gezoneerd industrieterrein mag bij vergunningverlening niet worden 

getoetst aan de in bovenvermelde circulaire genoemde grenswaarden, omdat hierdoor het 

speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een dergelijk terrein zou worden 

doorkruist. De verkeersaantrekkende werking behoeft daarom, op grond van vaste 

jurisprudentie, niet te worden getoetst. 

Daarom zal beoordeeld worden of de voorgenomen activiteit leidt tot extra verkeer van en 

naar het terrein. Meer verkeer dan de referentiesituatie wordt negatief (- -) beoordeeld en 

evenveel verkeer neutraal (0). Indien er sprake is van een afname van het verkeer ten 

opzichte van de referentiesituatie wordt dit positie£ (++) beoordeeld. 

Geluidsbelasting bouwlawaai, belasting bij woningen 

Getoetst wordt of het in te zetten materieel voldoet aan de eisen voor geluidsarme 

bouwmachines conform de Circulaire Bouwlawaai. Deze circulaire geeft voor geluidsarme 

bouwmachines een toelaatbare bronsterkte van 106 dB(A) of lager, afhankelijk van het type 

machine en het vermogen. Een overschrijding van de eisen wordt negatief beoordeeld (-). 

In bijlage 7 (Akoestisch onderzoek) is een uitgebreide beschrijving van de effecten 

opgenomen. 

Op grond van artikel2.14 lid 1, onder a, sub 5°, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht, dan wei de artikelen 5.3 en 5.4 van het Besluit omgevingsrecht, moet ervan 

worden uitgegaan dat in de inrichting de in aanmerking komende beste beschikbare 

technieken worden toegepast. Op grond hiervan vinden die technieken plaats die rekening 

houdend met de economische aspecten de grootst mogelijke reductie van nadelige gevolgen 
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Tabel22 

Langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus 

(LAr,Lt) afgerond op hele 

d8(A)'s op de 

ontvangerpunten bij een 

schoorsteenhoogte van 25 

meter 

Hulpkelelcentrale GalileIs!raat I 
Milieueffectrapportage 

voor het milieu opleveren. Dit betekent dat getracht moet worden de nadelige gevolgen 

voor het milieu die door de inrichting kunnen worden veroorzaakt helemaal te voorkomen. 

Als dat niet mogelijk is moeten voorschriften zoveel mogelijk bescherming bieden tegen die 

gevolgen. Pas als de daarvoor nodige inspanningen tegen de grens liggen van wat 

redelijkerwijs kan worden gevergd, hoeven die voorschriften niet strenger te zijn. Voor de 

nieuwe HKG betekent dit, vrij vertaald, dat ten aanzien van het milieuaspect 'geluid' 

onnodige geluidemissie zoveel mogelijk moet worden voorkomen tenzij dit, om 

bijvoorbeeld technische, operationele en/of economische redenen, niet mogelijk is. 

Inherent aan de voorgenomen activiteiten zal geluid worden geproduceerd. Teneinde de 

nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk te beperken zijn in voorliggend 

akoestisch onderzoek geluidreducerende maatregelen overeenkomend met deze beste 

beschikbare technieken voorzien. De maatregelen zijn verwerkt in de hierna gegeven 

geluidprognose en benoemd in het Akoestisch onderzoek (bijlage 7). 

Geluid industrielawaai, belasting op zonegrens en bij woningen in zone 

Variant 1: schoorsteenhoogte 25m 

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus op de ontvangerpunten met ter indicatie tussen haakjes ( .. ) de 

geluidseis volgens voorschrift 12.1 van de vigerende vergunning bij een schoorsteenhoogte 

van 25m. Voor de Europoint kantoren zijn per ontvangerpunt alleen de hoogst berekende 

geluidsniveaus gepresenteerd. 

Ontvan- Omschrij"ing locat it: L,\ " IT in dH(A) 
gcrpullt 

bii/ax(' 5 
jiglllli' 4 ('II 5 dag a\,lInu nacht 

I Frcgalpnd I ~ .16 )(, .16 
2 AakstJam 7 32 32 J2 
.~ 1'llItb"nstraat 32,~ .1,~ 33 33 
4 IILlLisollslmal2X7a 33 D D 
5 Spl'cdll'clisll1lal I J(, (Mcl'Il'l'zichl) 30 30 JO 

6 Spccuwdlstraal 35b (WmJlzic:ill) 3U 30 30 
7 VIP Aakslmal 32 mo '1 .'- (3 11) ,12 (311) 
X VIP Ailkslraal 32 (38) J2 (38) 32 (38) 
l} VIP Ellmpoint IV 43 (47) 43 (47) 43 (47) 
10 VIP L.:Llmpoinllll 42 (4 7) 42 (4 7) 42 (47) 

Uit bovenstaande berekening resultaten blijkt dat de inrichting ter plaatste van de woningen 

langs de Aakstraak als richtwaarde blijft voldoen aan het voorschrift vol gens de vigerende 

vergunning. De nachtperiode is bepalend voor de etmaalwaarde. Ter plaatste van de 

Europoint kantoren kan teven aan de richtwaarde worden voldaan. Toetsing van de totale 

geluidsbelasting vanwege alle inrichten op het gezoneerde industrieterrein tezamen is 

voorbehouden aan de beheerder van de zone. De effecten zijn positief (+) beoordeeld. 

De geluidscontour van HKG (etmaalwaarde) bij een schoorsteenhoogte van 25 meter is 

weergegeven in de volgende afbeelding. 
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Afbeelding 11 

Geluidscontour HKG 

variant 25m 

Tabel23 

Langtijdgemiddelde 

beoordelingsniveaus 

(LAr,Lt) afgerond op hele 

d8(A)'s op de 

ontvangerpunten bij een 

schoorsteenhoogte van 25 

meter 

Hulpketelcentrale Galileis~aat I 
Milieueffectr""portage 

so.o· &s.O dB/AI 
$.0 . 00.0 d8(~1 
60,0 · M,O d8/Al 
&s.D · 10.0 dB/A} 
. 10.0 "iliA 

Etm.>" 
HoIf*o101u_ 

Hulpl<elelluis Ga'je,strao'le 

Als gevolg van de herontwikkeling Stadshavens zal een deel van de voorgenotnen 

ontwikkelingen binnen de geluidscontour vallen. Bij de verdere planvorming van 

Stadshavens dient hier rekening mee gehouden te worden door bijvoorbeeld geen woningen 

te bouwen binnen de > 50dB(A) geluidscontouren. 

Variant 2: schoorsteenhoogte 40 

In onderstaande is een overzicht gegeven van de berekende langtijdgemiddelde 

Beoordelingsniveaus bij een schoorsteenhoogte van 40 meter. De geluidsniveaus zijn aIleen 

voor de Vip punten weergegeven. De overige ontvangerpunten zijn desgewenst te herleiden 

uit de bijlage akoestisch onderzoek. 

OlltV8U- Olllschrijvilllliocatie LAr.LT in dB(A) 
!lelplUlt 

bij/age 7 
jiglllll" 4 ell 5 dag 3vond uacht 

7 VIP Aakstraal 34 (38) 34 (38) 3-1 OS) 
8 VIP Aakstraat 34 (38) _~4 (38) 34 (3 ) 

9 VIP EUl'opoint IV 43 (47) 43 (47) J (,/ 7 / 

10 VIP Europoiut III 42 (47) 42 (47) 112 (.1 7) 

De geluidscontour van HKG (etmaaIwaarde) bij een schoorsteenhoogte van 40 meter is 

weergegeven in de volgende afbeelding. 
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Afbeelding 12 

Geluidscontour 

HKG variant 40m 

LEGENDA 

Hulpketelcentrale Galileis~aat I 
Milieueffectrapportage 

50.0·55.0 d81A) 
55 0 . 60.0 d81A) 

600·65.0 dBIA) 
650·70,0 dBIA) 
> 10.0 dBIA) 

Etmaal 
Hulpkelelcentrale 

Hulp~etelhuis Galileislraat 

Ook in deze situatie blijkt dat de inrichting met de hulpketelcentrale en hogere schoorstenen 

ruimschoots kan voldoen aan de richtwaarden volgens de vigerende vergunning. Juist 

door het wegvallen van de geluidafscherming door o.a. het dijklichaam van de 

Schiedamsedijk en overige tussenliggende bedrijfsgebouwen van derden neemt de 

geluidbijdrage bij de woningen langs de Aakstraat met circa 2 dB toe ten opzichte van een 

schoorsteenhoogte van 25 meter. Ter plaatse van de Europoint kantoren blijft de 

geluidbijdrage nagenoeg ongewijzigd. De effeclen zijn positief beoordeeld (+). 

Geluidsbelasting verkeerslawaai, belasting bij woningen 

In de toekomstige situatie is sprake van een onbemande centrale en zal er, naaste de reeds 

bestaande verkeersbewegingen in verband met de aanwezige kantoren, geen sprake zijn van 

extra verkeersbewegingen. De effecten zijn neutraal (0) beoordeeld. 

Geluidsbelasting bouwlawaai, belasting bij woningen 

Ook tijdens de bouw van HKG wordt geluid geproduceerd. Het 

uitgangspunt is dat het in te zetten materieel voldoet aan de eisen voor geluidsarme 

bouwmachines conform de Circulaire Bouwlawaai. Deze circulaire geeft voor geluidsarme 

bouwmachines een toelaatbare bronvermogen per machine van 106 dB(A) of lager, 

afhankelijk van het type machine en het vermogen. De effeclen zijn neutraal (0) beoordeeld. 
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Tabel24 

Effectbeoordeling Geluid 

4.4.5 

4.4.6 

4.5 

4.5 .1 

Effectvergelijking 

Hulpketelcenlrale GalileIstraal I 
Milieueffectrapportage 

Er is geen verschil in effecten tussen de hUidige situatie en de situatie met daarin een BBT 

gemaakte EFG centrale. Door de vervanging van EFG door HKG treedt een lichte 

verbetering op van de belasting op de zonegrens en bij woningen in de zone omdat de 

geluidsbelasting afneemt. De verschillen tussen de schoorsteen variant van 25m en 40m zijn 

zeer beperkt. 

Criterium Referentlesituatie Huidige situatte Voorgenomen 
activiteit 

25m 40m 

Geluid industrielawaai, 0 0 + + 
belasting op zonegrens en bij 
woningen in zone 

Geluidsbelasting 0 0 0 
verkeerslawaai, belasting bij 
woningen 

Geluidsbelasting bouwlawaai, 0 0 0 
belasting bij woningen 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Er zijn geen compenserende en mitigerende maatregelen noodzakelijk. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd die de besluitvorming kunnen belemmeren. 

BODEM 

HUIDIGE SITUATIE 

Op het terrein zijn in het verleden verkennende bodemonderzoeken uitgevoerd waarmee de 

nulsituatie bodernkwaliteit is vastgesteld. 

• 1994, historisch, nul-, orienterend en aanvullend bodemonderzoek, door: De Straat 
rnilieuadviseurs. 

• 2001, verkennend milieukundig bodemonderzoek, door: Milieutechniek Gebr. Reehorst 
Dordrecht b.v. 

• 2004, aanvullend milieukundig bodemonderzoek, door: Milieutechniek Gebr. Reehorst 
Dordrecht b.v. 

• 2011, verkennend bodemonderzoek en insitu partijkeuring (AP-04) door: Milieutechniek 
Gebr. Reehorst Dordrecht b.v. 

Potentieel bodembedreigende activiteiten zijn onder andere de opslag van hulpstoffen, 

leidingtransport en installaties die smeervloeistoffen bevatten. Ter plaatse van de huidige 

bodembedreigende activiteiten zijn maatregelen en voorzieningen getroffen teneinde 

bodemverontreiniging te voorkomen. Het maatregel- en voorzieningenpakket realiseert een 

verwaarloosbaar bodernrisico conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). 
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Tabel25 

Effectbeoordeling Sodem 

REFERENTIES UATIE 

BBT gemaakte centrale 

Hulpketelcenlrale Galilei5traal I 
Milieueffeclrapportage 

In de situatie met een BBT gemaakte EFG centrale worden overeenkomstig met de huidige 

situatie maatregelen en voorzieningen getroffen om bodemverontreiniging te voorkomen. 

BEOORDELINGSKADER 

Potentieel bodembedreigende activiteiten 

Beoordeeld wordt of als gevolg van de voorgenomen activiteit bodembedreigende 

activiteiten plaatsvinden. De eventuele aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten 

wordt zeer negatief beoordeeld (- -). Het nemen van bodembeschermende maatregelen om 

bodembedreigende activiteiten te voorkomen wordt neutraal beoordeeld (0). Een 

verbetering van situatie ten opzichte van de referentiesituatie wordt positief (++) 

beoordeeld. 

Potentieel bodembedreigende activiteiten 

De locatie waar de nieuwe hulpketelcentrale van maximaallO nieuwe hulpketels geplaatst 

wordt, is onderdeel van het terrein van E.ON. Verkennend bodemonderzoek en in situ 

partijkeuring is uitgevoerd, om de actuele bodemkwaliteit in het kader van deze nieuwe 

situatie vast te stellen. Het bodemonderzoek is toegevoegd als bijlage 8. Uit het onderzoek 

komt naar voren dat er vanuit milieuhygienisch oogpunt geen bezwaren zijn voor 

nieuwbouw op het terrein van EBX. 

Binnen de inrichting vindt een aantal bodembedreigende activiteiten plaats, zoals de opslag 

van verpakte gevaarlijke stoffen, de compressor en transformator, de aanwezigheid van 

pompen en de olietank. Ter plaatse van deze bodembedreigende activiteiten wordt een 

pakket aan bodembeschermende maatregelen en voorzieningen getroffen. Het pakket aan 

maatregelen is zodanig afgestemd dat een verwaarloosbaar bodemrisico conform de 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherrning bedrijfsmatige activiteiten (NRB) wordt 

gerealiseerd. De effecten zijn neutraal (0) beoordeeld. 

Effectvergelijking 

In alle drie situaties worden bodembeschermende maatregelen genomen om 

bodemverontreiniging te voorkomen. Er is daarom geen verschil in effecten tussen de 

huidige situatie, een toekomstige situatie met een BBT gemaakte centrale en de 

voorgenomen activiteit. 
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4.5.5 

4.5.6 

4.6 

4.6.1 

4.6.2 

4.6.3 

Hulpkelelcenlrale Galile'islraal I 
Milieueffecllapportage 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Er zijn geen mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk. 

LEEMTEN IN KENNI 

Er is geen sprake van leemten in kennis ten aanzien van het aspect bodem. 

KOELWATER 

HUIDIGE SITUATIE 

Opwarming van ontvangende oppervlaktewater 

Aan de Merwehaven wordt maximaal20.400 m3/uur onttrokken. De warmtevracht van het 

geloosde water is maximaal156 MW13. Uit een opwarmingstoets blijkt dat de opwarming 

van het oppervlakte water, zowel ter hoogte van het lozingspunt als op de overgang van de 

haven naar de Nieuwe Maas, boven de toegestane opwarming van 3·C uitkomt. In de 

Nieuwe Maas zelf wordt ruimschoots voldaan aan het criterium voor de opwarming. De 

maximale warmtelozing treedt, door inzet van de centrale en warmtelevering aan het 

stadsverwarmingnet, beperkte tijd op. Door Rijkswaterstaat is geoordeeld dat de kwaliteit 

van het ontvangende oppervlakte water niet onevenredig wordt aangetast en dat de 

warmtelozing acceptabel is. 

Visinzuiging 

De Merwehaven is niet aan te merken als paai- en opgroeigebied voor vissen. 

De inname snelheid is maximaal 0,5 m/s. De inlaat van de centrale beschikt over een 

zeefsysteem met een maaswijdte van 5 mm. 

Kwaliteit oppervlaktewater 

Bij de centrale worden geen koelwateradditieven gedoseerd aan het koelsysteem. 

Regenerant van de demi-installatie wordt voor lozing geneutraliseerd. De centrale heeft 

geen condensaatreiniging. De kwaliteit van het oppervlaktewater verslechterd in de huidige 

situatie niet als gevolg van lozing van koelwater. 

E 

BBT gemaakte centrale 

Indien de centrale BBT gemaakt zou worden, leidt dit niet tot wijzigingen van het gebruik 

van koelwater ten opzichte van de huidige situatie. 

BEOORDELINGSKADER 

Opwarming van het ontvangende oppervlaktewater 

De CIW richtlijn voor de opwarming schrijft voor dat de temperatuurverhoging <= 3 QC ten 

opzichte van de achtergrondtemperatuur moet zijn tot een maximum van 28 QC. Beoordeeld 

13 Bran: Beschikking ARE/2007.7890 I (2007) 
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4.6.4 

Hulpketelcentrale Galile;'straal I 
Milieueffectrapportage 

wordt wat de effecten zijn van koelwaterlozing op de opwarming van het oppervlakte 

water. Een opwarming binnen de CIW richtlijn en overeenkomstig met de referentiesituatie 

wordt neutraal (0) beoordeeld. Een overschrijding van de CIW richtlijn wordt negatief 

beoordeeld (- -). Indien geen sprake is van opwarrning van het ontvangende oppervlakte 

water wordt dit positie£ (++) beoordeeld. 

Visinzuiging 

De CIW richtlijn voor de onttrekking heeft betrekking op het beperken van de inzuiging van 

vissen of visachtigen. De richtlijn voor de beoordeling van de onttrekking schrijft voor dat er 

"geen significante effecten in paaigebied en opgroeigebied van juveniele vis" aanwezig mag 

zijn. De eventuele effecten moeten worden gecompenseerd door een goed visafvoersysteem 

of geminimaliseerd door de reductie van het innamedebiet. Indien voldaan wordt aan de 

CIW richtlijn en de effecten overeenkomstig zijn met de referentiesituatie wordt dit neutraal 

(0) beoordeeld. Het wegvallen van potentH~le inzuiging van vissen wordt positief (++) 

beoordeeld. 

Kwaliteit oppervlaktewater 

In de Kaderrichtlijnwater wordt onderscheid gemaakt tussen chemische kwaliteit en 

ecologische kwaliteit. De goede chemische toestand (GCT) wordt bepaald door normen die 

op Europees niveau zijn vastgesteld voor 41 stoffen en stofgroepen. Voor de ecologische 

kwaliteit gelden milieunormen voor; hydromorfologie, algemeen fysisch-chemische 

parameters, specifiek verontreinigende stoffen en biologische soortsgroepen. Het voldoen 

aan de normen wordt neutraal (0) beoordeeld. Aantasting van de normen voor een goede 

chemische toestand en de ecologische kwaliteit wordt negatief beoordeeld (- -). 

Opwanning van ontvangende oppervlaktewater 

Doordat de huidige centrale buiten bedrijf gesteld gaat worden, vervalt het gebruik van 

koelwater. Er zal daarom geen koelwater meer worden geloosd en het ontvangende 

oppervlakte water zal niet opgewarmd kunnen worden. Oit betekent een verbetering ten 

opzichte van de referentiesituatie. De effecten op opwarming van het ontvangende 

oppervlaktewater zijn positief beoordeeld ( + +). 

Visinzuiging 

Ais gevolg van het uitgebruik nemen van de huidige centrale zal er geen koelwater meer 

worden onttrokken aan de Merwehaven. Hierdoor is van mogelijke visinzuiging geen 

sprake meer. Dit houdt een verbetering in ten opzichte van de referentiesituatie en is 

positief (+ +) beoordeeld. 

Kwaliteit oppervlaktewater 

Omdat er geen koelwater meer wordt geloosd betekent dit een verbetering ten opzichte van 

de referentiesituatie. De effecten zijn positief beoordeeld (+ +). 

Effectvergelijking 

In de huidige situatie en een toekomstige situatie met een BBT gemaakte EFG centrale heeft 

het gebruik van koelwater geen milieu effecten. Deze twee situaties verschillen daarmee niet 
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Tabel26 

Effectbeoordeling Water 

4.6.5 

4.6.6 

4.7 

4.7.1 

Hulpketek:entraie Galile'js~aal I 
Milieueffectrapportage 

van elkaar. De installatie van hulpketels leidt tot een verbetering ten opzichte van beide 

referentiesituaties omdat er geen sprake is van het gebruik van koelwater. 

Criterium Referentiesituatie Huidige situatie Voorgenomen 
activiteit 

Opwarming van 
ontvangende 0 0 ++ 
oppervlaktewater 

Visinzuiging 0 0 ++ 

Kwaliteit oppervlaktewater 0 0 ++ 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Mitigerende en compenserende maatregelen zijn niet noodzakelijk. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Er is geen sprake van leemten in kennis. 

ARCHEOLOGIE, LANDSCHAP EN CUL TUURHISTORIE 

HUIDIGE SITUATIE 

Het terrein van EBX aan de GalileYstraat maakt onderdeel uit van bedrijventerrein Nieuw 

Mathenesse en is gelegen in een gemengd industrieel gebied met diverse havens. Het 

terrein van de inrichting wordt aan de westzijde begrensd door de voorlangslopende 

GalileYstraat, aan de noordzijde door een 150 kV station van Tennet en een 25 kV station van 

Eneco, aan de oostzijde door de Benjamin Franklinstraat en aan de zuidzijde door 

bedrijfsterreinen van derden. Op het terrein van EBX staan de warmtekrachtcentrale met 

een schoorsteen van 120 meter hoog en diverse kantoorgebouwen. Het terrein is's nachts 

verlicht ten behoeve van bedrijfsvoering en veiligheid. 

In de omgeving vinden veel grootschalige activiteiten plaatst direct of indirect gerelateerd 

aan scheepsbouw, opslag, overslag en bewerking van groente, fruit en sap. Direct achter de 

havens liggen de woonwijken van Schiedam en Delfshaven. 

De bodem bestaat uit oudere klastische (klei-, zand-) afzettingen en veen, geerodeerd of 

afgedekt door jongere klastische afzettingen en/of ophogingen. Ter plekke van de 

GalileYstraat 15 is volgens de Archeologische Waarden- en Beleidskaart Rotterdam (AWK 

2005) zijn archeologische waarden te verwachten beneden 0 meter NAP. Het terrein grenst 

aan een zone met een zeer hoge archeologische verwachting (gele strook in de volgende 

afbeelding). 
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Archeologische waarden 

(bron: gemeente Rotterdam) 

4.7.2 
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Er bevinden zich geen landschappelijke of cultuurhistorische waarden op het terrein van 

EBX. 

REFERENTIESITUATIE 

BBT gemaakte centrale 

Als de Tweede Maasvlakte klaar is trekt een deel van de havenactiviteiten weg uit de 

havens. Als onderdeel van Stadshavens Rotterdam zal het gebied de komende jaren 

ontwikkeld worden tot een woon-werk gebied met diverse stedelijke £uncties. De 

Structuurvisie gaat uit van woningbouw op de middenpieren van de Merwehaven en 

drijvend wonen rond de pieren, in combinatie met kantoren, bedrijven en stedelijke 

voorzieningen (zie bijlage 5). 

BEOORDELINGSKADER 

Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

Beoordeeld wordt in hoeverre de nieuwe hulpkete1centrale landschappelijke en 

cultuurhistorische waarden aantast. 

Ruimtelijke inpassing en lichthinder 

Beoordeeld wordt in hoeverre de nieuwe hulpkete1centrale rUimtelijk kan worden ingepast 

en of er sprake kan zijn van lichthinder naar de omgeving. 

Archeologische verwachtingswaarden 

Voor het aspect archeologie wordt beoordeeld in hoeverre gebieden met een archeologische 

verwachtingswaarde worden doorsneden en aangetast. 

I 07S99B7S9:A - Definilief ARCADIS I 74 



4.7.4 

Afbeeldin 14 

Aanzichten HKG met een 

schoorsteenhoogte van 

40meter 

EFFECTBEOORDELING 

Landschappelijke en cultuurhistorische waarden 

Hulpketeicentrale GalileJs~aat I 
Milieueffe,~apportage 

HKG wordt gebouwd binnen de bestaande locatie van EBX aan de Galilei'straat. Op dit 

terrein bevinden zich geen landschappelijke en cultuurhistorische waarden die verloren 

kunnen gaan als gevolg van de nieuwbouw. De effecten worden neutraal (0) beoordeeld. 

Verandering landschap, ruimtelijke inpassing en lichthinder 

De hulpwarmte centrale wordt gebouwd binnen het bestaande terrein en in een industriEHe 

omgeving. In de toekomst zal het omliggende industriele gebied worden ontwikkeld tot 

een woon-werk gebied in het kader van herontwikkeling Stadshavens (zie bijlage 5). 
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HKG is kleiner dan de bestaande EFG centrale en onder architectuur ontworpen, De 

bestaande centrale wordt niet geamoveerd. Op dit moment is er nog geen nieuwe 

bestemming gevonden voor de bestaande centrale. Voorlopig zal de centrale blijven staan, 

nadat deze uit gebruik is genomen. De nieuwe schoorstenen zijn weliswaar lager dan de 

bestaande schoorsteen maar zullen wei zichtbaar zijn vanuit de omgeving. De 

lichtuitstraling zal evenals in de huidige situatie beperkt worden tot het terrein. In totaal zijn 

de effecten licht negatief (-) beoordeeld. 

Archeologische verwachtingswaarden 

Ter plaatse van de GalileYstraat 15 zijn volgens de Archeologische Waarden- en Beleidskaart 

Rotterdam zijn archeologische waarden te verwachten beneden 0 meter NAP. Het maaiveld 

van het terrein ligt op circa 3,5 m NAP, HKG wordt gebouwd buiten de zone met een zeer 

hoge archeologische verwachting. Aangezien het terrein sinds 1920 in gebruik is als 

industriegebied en er sinds die tijd regelmatig grondverzet heeft plaatsgevonden is de kans 

op aantreffen van archeologische waarden gering. De effecten zijn daarom neutraal (0) 

beoordeeld. 

Effectvergelijking 

Voor de aspecten archeologie, landschap en cultuurhistorie zijn de referentiesituatie, de 

huidige situatie en de voorgenomen activiteit nauwelijks onderscheidend. Omdat de 

schoorstenen van HKG, evenals de schoorsteen van EFG die niet geamoveerd word!, 

zichtbaar zuHen zijn vanuit de omgeving is dit licht negatief beoordeeld voor het 

beoordelingscriterium "verandering landschap en ruimtelijke inpassing en lichthinder". 

Voor de andere beoordelingscriteria zijn er in aIle situaties geen effecten aanwezig en te 

verwachten. 
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Tabel27 

Effectbeoordeling 

landschap, cultuurhistorie en 

archeologie 

4.7.5 

4.7.6 

4.8 

4.8.1 

Criterium Referentiesituatie Huidlge situatie 

Landschappelijke en 0 0 
cultuurhistorische waarden 

Verandering landschap en 0 0 
ruimtelijke inpassing en 
lichthinder 

Archeologische 0 0 
verwachtingswaarden 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Er zijn geen mitigerende en compenserende maatregelen noodzakelijk. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Er zijn geen leemten in kennis. 

ECOLOGIE 

HUIDIGE SITUATIE 

Natura 2000-gebieden 

De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden zijn: 

• Oude Maas (circa 7km afstand) 
• Boezems Kinderdijk (circa 13 km afstand) 

In het onderstaande worden deze gebieden kort beschreven. 

OudeMaas 

Hulpketeicentrale GalileIstraat I 
MilieueffeGtrapportage 

Voorgenomen 
activiteit 

0 

-

0 

De Oude Maas is een rivier die onder invloed van eb en vloed staat. De smalle uiterwaarden 

vormen het grootste nog resterende zoetwatergetijdengebied van ons land. Door afsluiting 

van het Haringvliet is de getijdendynamiek afgenomen. Hoge delen van het gebied worden 

daarom bij getijdenhoogwaters niet meer regelmatig overspoeld. De deelgebieden bestaan 

uit getijdengrienden, wilgenbossen en vochtige terreinen met riet- en ruigtevegetaties, 

zowel ten noorden als ten zuiden van de Oude Maas. 

Het gebied ligt op ca. 7 km van de centrale. De Oude Maas is Habitatrichtlijngebied en 

aangewezen voor drie habitattypen en twee habitatrichtlijnsoorten: 

• 
• 
• 
• 
• 

H3270 Slikkige rivieroevers 
H6430 Ruigten en zomen, subtype B (harig wilgenroosje) 
H91EO Vochtige alluviale bossen, subtype A (zachthoutooibossen) 

H1337 Bever 

H1340 Noordse woelmuis 

Op de meest natte delen achter de vooroevers groeien onder meer groot moerasscherm en 

waterpeper van het habitattype slikkige rivieroevers (H3270). Ruigtebegroeiingen (H6430B) 
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Huidige depositie, kritische 

depositiewaarde 

(Planbureau voor de 

Leefomgeving, 2011) en 

doelsteliing van de 

verschillende habitattypen 

van Natura 2000-gebied 

Dude Maas 

Hulpketelcenlrale GalileTstraal I 
Milieueffectrapportage 

zijn in de Oude Maas op enkele locaties in oppervlakte achteruitgegaan door uitbreiding 

van wilgenbos, maar op locaties van verwaarloosde rietvelden juist uitgebreid. De grootste 

locatie met soortenrijke ruigten wordt aangetroffen in de Rhoonse Grienden. Soortenrijke 

ruigten komen verder voor in het deelgebiedje Klein Profijt met het zeldzame zomerklokje 

en in rietvelden in de westelijke uitloper van de Oude Maas. 

Langs de Oude Maas is een van de grootste oppervlakten en beste voorbeelden van het 

habitattype vochtige alluviale bossen, zachthoutooibossen (H91E0A) aanwezig, bijvoorbeeld 

in de Hooi- of Weiplaat, Klein Profijt, Carnissegrienden en Geertruida Agatha Polder. Er zijn 

burchten van de bever (H1337) aanwezig op Carnissegrienden en de Zomerlanden. 

Daarnaast maakt de bever gebruik van Klein Profijt. Ruigten en zomen (H6430) en 

rietvelden vormen het leefgebied van de noordse woelmuis (Hl340). Kleine populaties van 

de soort komen voor in Klein Profijt en de Berenplaat. 

Stikstofdepositie 

De huidige depositie op en de kritische depositie van de habitattypen zijn weergegeven in 

de volgende tabel. In de huidige situatie is de achtergronddepositie lager dan de kritische 

depositiewaarde. Alle voorkomende habitattypen en habitatrichtlijnsoorten zijn niet of 

nauwelijks gevoelig voor stikstofdepositie. Bovendien is de huidige situatie niet overbelast. 

Habitattype Huidige Kritische Doelsteliing 
depositie (mol depositiewaarde 
N ha-1 jr·1) (mol N ha-1 Jr-1) 

H3270 Slikkige 1280-1750 >2400 Behoud oppervlakte en kwaliteit. 
rivieroevers 

H6430 Ruigten en zomen, 1280-1750 >2400 Uitbreiding oppervlakte en behoud 
subtype B (harig kwaliteit 
wilgenroosje) 

H91 EO 'Vochtige alluvia Ie 1280-1750 2410 Behoud oppervlakte en kwaliteit 
bossen, subtype A 
(zachthoutooibossen) 

De stikstof depositiecontouren in de huidige situatie van de bestaande EFG en de ligging 

van Natura 2000 gebieden zijn weergegeven in de volgende afbeelding. De stikstofdepositie 

op Natura 2000 gebied Oude Maas als gevolg van de bestaande EFG centrale is 1-5 mol N/ha 

per jaar. 
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Stikstof depositie in de 

huidige situatie 
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Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk omvat de hoge boezems van de Nederwaard, de 

Overwaard en Nieuw-Lekkerland, alsmede delen van de aangrenzende polders Blokweer 

en Nieuw-Lekkerland. De boezems bestaan uit open water, riet- en zeggenmoerassen, 

ruigten, grienden, struwelen en boezemkaden. De polders bestaan uit weilanden en 

hooilanden, doorsneden door sloten. Het gebied ligt op ca. 13 km van de centrale. Het 

gebied is Vogelrichtlijngebied en aangewezen voor de volgende soorten: 

• A029 Purperreiger (broedvogel) 
• A119 Porseleinhoen (broedvogel) 

• A197 Zwarte stern (broedvogel) 

• A292 Snor (broedvogel) 
• AOSO Smient (niet-broedvogel) 
• AOSI Krakeend (niet-broedvogel) 
• AOS6 Slobeend (niet-broedvogel) 
• H1340 Noordse woelmuis (complementair doel) 

Het gebied is een belangrijk broedgebied van soorten van rietmoeras (purperreiger, snor) en 

is van enig belang als broedgebied voor porseleinhoen, een broedvogel van ge'inundeerde 

kruidenvegetaties. Daarnaast is het gebied van enige betekenis als overwinterings- en 

rustgebied voor grondeleenden (smient, krakeend en slobeend). Het gebied herbergt een 

belangrijke, ge'isoleerde populatie van de noordse woelmuis in het Groene Hart. Omdat de 

soort landelijk in een zeer ongunstige staat van instandhouding verkeert, is voor deze soort 

een complementair doel geformuleerd voor dit Vogelrichtlijngebied waar de soort in 

belangrijke mate aanwezig is. 
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Ecologische hoofdstructuur 

Hulpkelelcenlrale Galile'isrraal I 
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In de omgeving van de centrale liggen de EHS gebieden Oeverlanden Vlaardingervaart, 

Polder Schieveen en IJsselmonde-West op circa 5 kilometer afstand en De Esch op circa 7 

kilometer afstand. 

Flora-en faunawet 

Het plangebied bestaat grotendeels uit verhard terrein (parkeerplaatsen en opstallen). 

Tevens zijn er meerdere schrale, zandige groenstroken. Het betreft een sterk verlicht terrein 

met veel bedrijfsactiviteit waar werkzaamheden plaatsvinden die gepaard gaan met harde 

geluiden. Buiten het plangebied staan enkele hoge bomen, waarvan een met een groot 

vogelnest. Het betreft hier zeer waarschijnlijk een eksternest (deze is nabij het nest 

aangetroffen). Er worden geen bomen gekapt voor de geplande werkzaamheden. 

Aan de noordwest kant van het terrein, buiten het plangebied, ligt het fundament van een 

oude energiecentrale. Deze lijkt in zijn huidige staat op een diep gelegen bassin met steile 

wanden. Niet uitgesloten wordt dat er (beschermde) muurvarens op de wanden groeien. In 

het fundament staat een laagje water waar zich vegetatie in ontwikkeld heeft. Mogelijk 

komen hier algemene amfibiesoorten en vissen in voor. Het voorkomen van beschermde 

vissoorten wordt echter uitgesloten. Gezien de zeer steile wanden lijkt het fundament niet 

geschikt als voortplantingsplaats voor de Rugstreeppad (moeilijk in/uittreden, geen 

ingraafmogelijkheden in het fundament). 

Tijdens een veldbezoek in juli 2011 zijn Zilvermeeuwen en verschillende koppels 

Scholeksters aangetroffen. De platte daken van de tijdelijke kantoren en de fabriek vormen 

een geschikte broedlocatie voor meeuwen en de Scholeksters. Het is zeer aannemelijk dat 

deze op de fabriek en/of kantoordaken broeden. De opstallen zijn niet geschikt als 

verblijfplaats voor vleermuizen. Niet uitgesloten wordt dat er gedurende de nacht 

vleermuizen op het terrein foerageren. Aangezien er veel verstoring op het terrein 

plaatsvindt (geluid/licht) en een groot gedeelte van het terrein verhard is, betreft het matig 

geschikt foerageergebied. Op het terrein (inc1usief het plangebied) verblijven zeer veel 

konijnen. Op verschillende locaties in en buiten het plangebied komen konijnenholen voor. 

Niet uitgesloten wordt dat er meerdere andere soorten grondgebonden zoogdieren 

(bijvoorbeeld muizen) op het terrein voorkomen. Er komen geen sloten in het plangebied 

VOOf. Zodoende wordt het voorkomen van beschermde vissoorten in het plangebied 

uitgesloten. Op basis van verspreidingsgegevens en expert judgement kan het niet 

uitgesloten worden dat er algemene amfibiesoorten in het plangebied voorkomen. Er 

bevinden zich geen geschikte voortplantingsplaatsen voor de rugstreeppad in/nabij het 

terrein (zie ook de opmerking omtrent het oude fundament). Er bevinden zich geen 

po pula ties rugstreeppadden nabij het plangebied (zie de monitoringsgegevens van HbR 

2010). Echter, het kan wordt niet uitgesloten dat er een enkel zwervend exemplaar van de 

rugstreeppad in het gebied voorkomt. De rugstreeppad is een bekende gast op het terrein 

van Havenbedrijf Rotterdam. Op basis van populatiegegevens wordt echter geen stabiele 

populatie in de nabijheid van het plangebied verwacht. Een enkel migrerend individu 

wordt, gezien de hoge mobiliteit van de soort, niet uitgesloten. 

ARCADIS Iso 



4.8.2 

Afbeeldin 16 

Stikstofdepositie SST 

gemaakte EFG centrale 

4.8.3 

REFERENTIESITUATIE 

BBT gemaakte centrale 

Stikstofdepositie 

Hulpkelelcenlrale Galile'islraal I 
Milieueffec1rapportage 

De stikstofdepositie van de BBT gemaakte EFG centrale met 5 mg/Nm3 arnmoniakslip is 

weergegeven in de volgende afbeelding. Door het toepassen van een SCR om de stikstof 

emissie (en daarmee depositie) te beperken, neemt de depositie in de directe omgeving van 

de centrale toe. De stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden Oude Maas en Boezems 

Kinderdijk is 1-5 mol N/ha per jaar. 

BEOORDELINGSKADER 
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De mogelijke invloeden met negatieve gevolgen voor de aanwezige natuurwaarden zijn: 

aantasting (ruimtebeslag), verzuring/vermesting (stikstofdepositie) en verstoring. Hieronder 

worden deze aspecten toegelicht. In de volgende paragraaf worden de effecten volgens deze 

criteria beoordeeld en toegelicht in het licht van vigerende wet- en regelgeving: 

Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur en Flora- en faunawet. 

Directe aantasting (habitatverlies, vernietiging) 

Door de aanleg van de centrale zal op de locatie een verandering worden aangebracht in de 

bestaande situatie. Hierdoor gaat leefgebied verIoren voor aanwezige soorten. Dit heeft 

alleen betrekking op soorten die beschermd worden door de Flora- en faunawet. 

De locatie ligt buiten de begrenzing van de onder de Natuurbeschermingswet 1998 en de 

EHS beschermde gebieden. Hierdoor is directe aantasting voor deze kaders niet aan de 

orde. 
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4.8.4 

Afbeeldin 17 

Stikstofdepositie in scenario 

1 met aftrek van de 

depositie van de bestaande 

EFG 

Stikstofdepositie 

Hulpkelelcen~ale Galile"istraal \ 

Milieueffeclrapportage 

Stikstofdepositie kan een verzurende en/of vermestende werking hebben. Op dit moment 

zijn er onvoldoende gegevens om onderscheid te kunnen maken tussen verzurende en 

vermestende depositie. Gevoeligheid voor stikstofdepositie is hier een samenvoeging van 

gevoeligheid voor verzuring en vermesting. Effecten van stikstofdepositie worden 

beschreven en beoordeeld voor de dichtstbijzijnde EHS en Natura 2000-gebieden. Voor de 

Flora- en faunawet zijn effecten als gevolg van op voorhand uit te sluiten. Een kans op 

significant negatieve effecten wordt negatief (- -) beoordeeld. Indien zeker significant 

negatieve effecten optreden wordt dit zeer negatief (- - -) beoordeeld. In het geval er geen 

significant negatieve effecten optreden en de stikstofdepositie neemt af met <1 mol 

N/ha/jaar, wordt dit licht positief (+) beoordeeld. Een afname van 1-5 mol N/ha/jaar wordt 

positief (++) beoordeeld en een afname van > 5 mol N/ha/jaar zeer positief (+++). 

Verstoring 

Verstoring is onder te verdelen in verstoring door geluid, licht en beweging. 

Gezien de afstand tot de Natura 2000-gebieden en EHS gebieden zijn effecten van verstoring 

op deze gebieden uit te sluiten. Verstoring kan optreden tijdens de aanleg- en gebruiksfase 

op soorten die beschermd zijn onder de Flora- en faunawet. 

EFFECTBEOORDELING 

Natura 2000-gebieden 

Stikstofdepositie 

De stikstofdepositie bij scenario 1 bij een schoorsteen van 25 meter is weergegeven in 

Afbeelding 9. De overige afbeeldingen zijn opgenomen in bijlage 10, hiervoor zijn aIle 

situaties doorgerekend minus zowel de bestaande EFG als de BBT gemaakte EFG. 
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OudeMaas 

Hulpkelelcenlrale Galilej's~aal I 
Milieueffeclrapportage 

Uit de resultaten van de stikstofberekeningen blijkt dat er in aIle scenario's en beide 

varianten geen sprake is van een toename van stikstofdepositie op groeiplaatsen van de 

aanwezige habitattypen. Zowel ten opzichte van de referentiesituatie als de huidige situatie 

is sprake van afname van de stikstofdepositie tussen 1 en 5 mol N/ha/jaar. Kritische 

depositiewaarden worden niet overschreden. Significant negatieve effecten op habitattypen 

en habitatrichtlijnsoorten zijn daarom uitgesloten. De effecten worden positief (++) 

beoordeeld. 

Boezems Kinderdijk 

Uit de resultaten van de stikstofberekeningen blijkt dat er bij aIle scenario's en beide 

varianten geen sprake van toename van stikstofdepositie in het gebied. Zowel ten opzichte 

van de referentiesituatie als de huidige situatie is sprake van afname van de 

stikstofdepositie tussen 1 en 5 mol N/ha/jaar. Negatieve effecten op vogelsoorten die in 

enige mate gevoelig zijn voor stikstofdepositie (porseleinhoen, snor, zwarte stern) treden 

niet op. De overige kwalificerende waarden zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie. 

Significant negatieve effecten op het gebied Boezems Kinderdijk als gevolg van 

stikstofdepositie zijn uitgesloten. De effecten worden positief (++) beoordeeld. 

Ecologische hoofdstructuur 

Uit de resultaten van de stikstofberekeningen blijkt dat er bij aIle varianten geen sprake van 

toename van stikstofdepositie in de EHS gebieden. De gemiddelde afname van de depositie 

ligt tussen de 1 en 10 mol. Negatieve gevolgen voor de EHS zijn uitgesloten. Dit is positief 

beoordeeld (++). 

Flora-en faunawet 

Directe aantasting 

Verblijfplaatsen van grondgebonden zoogdieren kunnen bij het grondverzet verloren gaan, 

ook kunnen er individuen gewond raken/sterven. Dit is in strijd met de artikelen 9 en 11 

Ffw. Voor algemene soorten geldt er een vrijstelling van de verbodsbepalingen, mits er geen 

afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Het 

verdwijnen van enkele individuen zal geen afbreuk doen aan de gunstige staat van 

instandhouding. Er is geen Ffw-ontheffing vereist. Het gebruik van het terrein gaat niet 

gepaard met een extra verstoring van arnfibieen. Verblijfplaatsen van algemene amfibieen 

kunnen bij het grondverzet verloren gaan, ook kunnen er individuen gewond raken/sterven. 

Het wordt niet uitgesloten dat een enkel exemplaar van de rugstreeppad verloren gaat. Bij 

het bouwrijp maken van het terrein wordt het plangebied direct geschikt voor de 

rugstreeppad. Aangezien niet uitgesloten wordt dat deze nabij het plangebied voorkomt 

kan ook niet uitgesloten worden dat deze haar intrede doet in het opengetrokken terrein. 

Beide zijn in strijd met de artikelen 9 en 11 Ffw. Voor algemene soorten geldt een vrijstelling 

van de verbodsbepalingen, mits geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 

instandhouding van de soort. Het verdwijnen van enkele individuen zal geen afbreuk doen 

aan de gunstige staat van instandhouding. Er is voor algemene amfibiesoorten geen Ffw

ontheffing vereist. 
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Tabel29 

Effectbeoordeling Ecologie 

Hulpkelelcentrale Galile'fstraaL [ 

Milieueffectrapportage 

De rugstreeppad is een zwaarder beschermde soort. Voor deze soort is ontheffing van de 

verbodsbepalingen niet mogelijk voor ruimtelijke ontwikkelingen, tenzij er sprake is van 

een groot maatschappelijk belang. Effeeten kunnen worden voorkomen door het nemen van 

mitigerende maatregelen. Een ontheffing is dan niet nodig. 

Verstoring 

Het gebruik van het terrein gaat niet gepaard met een extra verstoring van (broed)vogels. 

Indien de werkzaarnheden gedurende het broedseizoen plaatsvinden kunnen de op daken 

broedende vogels verstoord raken. Gezien de nabijheid tot het plangebied gaat het om 

broedsels op de daken van de kantoren, niet op het dak van de fabriek. Bij langdurig 

wegblijven van adulten van het nest kunnen eieren /pullen verloren gaan. Dit is in strijd met 

de artikelen 9 en 11 Ffw. Ontheffing van de verbodsbepalingen is niet mogelijk voor 

ruimtelijke ontwikkelingen. Verstoring van broedvogels kan voorkomen worden door met 

nemen van mitigerende maatregelen. Het gebruik van het terrein gaat niet gepaard met een 

extra verstoring van grondgebonden zoogdieren. 

Het gebruik van het terrein gaat niet gepaard met een extra verstoring van foeragerende 

vleermuizen. Indien de werkzaarnheden in de periode februari-november gedurende de 

schemer en nacht plaatsvinden kunnen foeragerende vleermuizen verstoord worden. Het 

plangebied zal dan tijdelijk haar functie als foerageergebied voor vleermuizen verliezen. Er 

is slechts sprake van matig geschikt foerageergebied. Het tijdelijk uitwijken naar geschikter 

foerageergebied heeft geen wezenlijke invloed op vleermuizen. Er is geen sprake van 

overtreding van verbodsbepalingen en er is zodoende geen ontheffing no dig. 

Door het nemen van rnitigerende maatregelen kunnen effecten op beschermde soorten 

worden uitgesloten. Dit is neutraal (0) beoordeeld. 

Effectvergelijking 

In aIle situaties is geen sprake van negatieve effeeten op natuurwaarden. Door het toepassen 

van een SCR in de referentiesituatie neemt de depositie dichterbij de centrale toe vanwege 

hoge depositiesnelheid van NH3, verder van de centrale is sprake van lichte afname ten 

opzichte van de huidige situatie en de referentiesituatie. Het buitenbedrijf stellen van de 

bestaande EFG centrale en het in gebruik nemen van HKG leidt tot een afname van 

stikstofdepositie met 1-5 mol N/ha/jaar op Natura 2000 gebieden Oude Maas en Boezems 

Kinderdijk. Effecten op beschermde soorten treden niet op door het nemen van mitigerende 

maatregelen. 

Criterium Referentlesltuatie Huidige Voorgenomen 
situatie activiteit 

25m 40m 

Kans op significant negatieve Oude 
0 effecten op de Maas 0 ++ ++ 

instandhoudingsdoelstellingen 
Boezems Natura 2000-gebieden 
Kinderdijk 0 0 ++ ++ 

Effecten op wezenlijke waarden en 
kenmerken van de Ecologische 0 0 ++ ++ 

Hoofdstructuur 
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4.8.5 

4.8.6 

4.9 

4.9.1 

4.9.2 

4.9. 

Effecten op beschermde soorten Flora- en 
faunawet 

o 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Hulpkelelcenlrale GalileYstraal I 
Milieueffeclrapportage 

o 

Er zijn geen mitigerende of compenserende maatregelen voor Natura 2000 of EHS gebieden 

nodig. 

Flora-en faunawet 

Door buiten het broedseizoen te werken, of door de daken van de nabij het plangebied 

gelegen kantoren ongeschikt te maken voor broedvogels, bijvoorbeeld middels het plaatsen 

van Hnten/gaas op de daken kan verstoring van broedvogels worden voorkomen. 

Effecten op rugstreeppadden zijn te voorkomen door voorafgaand aan de bouw 

werkzaamheden het plangebied af te zetten met paddenschermen en de aanwezige padden 

weg te vangen en naar geschikt terrein te verplaatsen. 

Er zijn geen leemten in kennis geconstateerd ten aanzien van het aspect ecologie. 

EXTERNE VEILIGHEID 

HUIDIGE SITUATIE 

Uit de veiligheidsevaluatie voor EFG blijkt dat de plaatsgebonden risico contour 10-6/ jaar 

op het terrein van de centrale ligt en derhalve aan de VROM richtlijnen voldoet. De geringe 

grootte van de schadecirkels heeft tot gevolg dat er geen slachtoffers vallen. Het groepsrisico 

voldoet eveneens aan de geadviseerde limiet (KEMA 2003). 

REFERENTIESITUATIE 

BBT gemaakte centrale 

In een BBT gemaakte centrale is een SCR aanwezig om de emissie van stikstof te reduceren. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van ammonia. 

BEOO DELINGSKADER 

Het beleid externe veiligheid gaat uit van een mogelijke verstoring als gevolg van 

gevaarlijke stoffen. Voor een gevaar moeten de aard van deze stoffen, de gebruikscondities 

en hoeveelheden zodanig zijn dat een eventueel ongeval zo groot is, dat sprake is van 

ongewenste effecten buiten de eigen inrichting. Dat wil zeggen dat buiten het terrein van de 

voorgenomen activiteit sprake is van risico's. Een verstoring van de externe veiligheid treedt 

op ais met voidoende waarschijnIijkheid grote ongewenste effecten kunnen optreden. 

Op basis van de beschrijving van de voorgenomen activiteit in hoofdstuk 3 zijn de volgende 

activiteiten/voorzieningen geselecteerd voor een nader onderzoek: 
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4.9.4 

• Opslag van huisbrandolie (HBO) 

• Opslag verpakte gevaarlijke stoffen 

• Gasleidingen 

Effectafstanden 

Hulpketelcentrale Galileistraat \ 

Milieueffeclrapportage 

Per definitie gaat externe veiligheid over ongewenste gevolgen buiten het terrein van de 

inrichting, dus op enige afstand van de gevaarlijke activiteiten. De afstand waarbij een 

activiteit bij een ongeval tot ongewenste gevolgen kan leiden, heet de effectafstand. 

Activiteiten met een effectafstand binnen het eigen terrein hoeven niet verder te worden 

onderzocht. De nader onderzochte aetiviteiten betreffen dan ook aIleen die, waarvan een 

grote effectafstand niet op voorhand uitgesloten is. 

EFFECTBEOORDEUNG 

Opslag van olie 

Een aantal hulpketels wordt met 'dual fuel' branders uitgerust, zodat naast gas ook 

huisbrandolie (HBO) ingezet kan worden. 

Voor het gebruik van de huisbrandolie wordt op het terrein een voorraadolietank van 700m3 

gerealiseerd. De olie wordt aangevoerd per tankauto en via een speciale laadplaats 

overgeslagen naar de opslagtank door gespecialiseerd personeel. 

De inrichting valt niet binnen de reikwijdte van het BRZO en/of BEVr. 

Opslag verpakte gevaarlijke stoffen 

De opslagvoorziening van verpakte gevaarlijke stoffen voldoet aan de richtlijn PGS 15 ten 

behoeve van kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. 

Gasleidingen (bestaande en nieuw aan te leggen) 

Er wordt een gasleiding tussen het gasontvangststation en de hulpketels aangelegd met een 

diameter van ca. 250 mm en een druk van 24 bar. Bij een leidingbreuk zal in eerste instantie 

een geforceerde menging van gas met lucht optreden waarbij een brandbaar gas

/luchtmengsel ontstaat. Vanaf het punt waar de snelheid van het gas verwaarloosbaar is 

geworden ten opzichte van de windsnelheid, zal de verdere verspreiding en verdunning 

van het gas bepaald worden door meteorologische condities. 

De leidingen buiten de gebouwen liggen allemaal ondergronds. Deze leidingen hebben een 

kans van lxl0-7 per meter per jaar op een leidingbreuk en een kans van 5xl0-7 per meter 

leiding op een lekkage, omgerekend naar de lengte van de leiding. De faalfrequenties zijn 

een factor 10 lager dan voor bovengrondse leidingen. De risico's die hierbij ontstaan blijven 

binnen de grenzen van de inrichting waardoor geen effeeten optreden (0). 

Effectvergelijking 

Ef£ecten op externe veiligheid treden in aIle drie situaties niet op. 
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Tabel 30 

Effectbeoordeling 

Externe Veiligheid 

4.9.5 

4.9.6 

4.10 

4.10.1 

4.10.2 

4.10.3 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Mitigerende en compenserende maatregelen zijn niet noodzakelijk. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Er is geen sprake van leemten in kennis. 

ENERGIE 

UIDIGE SITUATIE 

Energie efficientie 

Hulpketelcentraie Galilels~aat I 
Milieueffectrapportage 

De huidige situatie is de bestaande STEG eenheid EFG. Deze centrale heeft een elektrisch 

rendement van 44,4% zonder ketelbranders en 44,2% met ketelbranders. 

Het thermisch rendement van de bestaande STEG eenheid EFG voor stadsverwarming is 

circa 85%. 

C02 emissie 

Tijdens de verbranding van aardgas in de gasturbines bestaat de uitstoot hoofdzakelijk uit 

stikstofoxiden, water, 02 en C02. C02 is het belangrijkste broeikasgas. Het versterkte 

broeikaseffect is een wereldwijd fenomeen en beperkt zich niet tot de nabijheid van een bron 

van C02-uitstoot. EFG gebruikt aardgas van Groningen kwaliteit als hoofd brandstof. Het 

totale aardgasverbruik 2,2"107 Nm3/uur. De totale C02 emissie is circa 475*103 ton /jaar. 

REFERENTIESITUATIE 

Energie efficientie 

De referentiesituatie is de BBT gemaakte STEG eenheid. Afhankelijk van de keuze van de 

gasturbine componenten heeft een nieuwe centrale een elektrisch rendement van circa 51 %. 

Het thermisch rendement van de BBT gemaakte STEG voor stadsverwarming is circa 86%. 

C02emissie 

Het brandstof verbruik van een BBT gemaakte EFG centrale verandert vrijwel niet. De totale 

C02emissie is daarom gelijk aan de huidige situatie, namelijk circa 475*103 ton/jaar. 

BEOORDELINGSKADER 

Energie efficientie 

Beoordeeld wordt of de energie efficientie verandert door toepassing van gescheiden 

opwekking (WKK en hulpketels) van warmte ten opzichte van niet gescheiden opwekking 

(alleen WKK). Omdat de hulpketelcentrale geen elektriciteit produceert is het niet mogelijk 
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4.1 .4 

Hulpkelelcenlrale Galile'iSlraal l 

Milieueffeclrapportage 

een vergelijking te maken op basis van elektrisch rendement. Om deze reden wordt de 

energie efficientie theoretisch beoordeeld. 

Een afname van de efficientie met < 5% wordt licht negatief (-) beoordeeld, een afname van 

5- 10% negatief (- -) en een afname van> 10% zeer negatief (- - -). Een toename van de 

efficientie < 5% wordt licht positief beoordeeld (+), een toename van 5-10% positief (++) en 

een toename van >10% zeer positief (+++). Een gelijke efficientie wordt neutraal beoordeeld. 

C02-emissies 

Beoordeeld wordt of de C02 emissie verandert als gevolg van het uitgebruik nemen van de 

bestaande centrale en ingebruikname van de hulpketels. Een toename van de emissie ten 

opzichte van de referentiesituatie wordt negatiefbeoordeeld (- -), een afname positief (++). 

Een emissie gelijk aan de referentiesituatie wordt neutraal (0) beoordeeld. 

EF EC BEOORDELING 

Energie efficientie 

De te realiseren hulpketels zijn compact qua opbouw en hebben, mede door de installatie 

van een "economiser", een hoge efficiency van 95%. De economiser zorgt voor extra 

uitkoeling van de rookgassen, zodat er een schoorsteenverlies optreedt van kleiner dan 5%. 

Van aIle warmte, die geproduceerd wordt voor de stadsverwarming, is 91,3% afkomstig uit 

WKK installaties en 8,7% wordt geleverd door hulpketels (zie Figuur 10 in paragraaf 2.6). 

Oit betekent dat voor de productie van 8,7% warmte niet gelijktijdig elektriciteit wordt 

opgewekt. Deze elektriciteit moet elders worden geproduceerd. EBX realiseert zich terdege 

dat dit uitstoot op een andere locatie betekent, maar ook dat economisch gezien een WKK 

voor deze lage percentages warmtelevering niet realiseerbaar is. Om toch een indruk te 

geven van de impact van deze scheiding van elektriciteits- en warmteproductie is 

onderstaande zuiver theoretische beschouwing opgenomen. 

Theoretische onderbouwing verschil in energie-efficienClJ van door 100% WKK productiepark 

geproduceerde elektriciteit- en warmte met het HKG scenario. 

De 8,7% warmte, die volgens de modelberekeningen door hulpketels geproduceerd moet 

gaan worden, wordt op 100 energie-eenheden gesteld [e-e]. In het geval dat deze warmte 

niet door hulpketels, maar door een WKK geproduceerd wordt zal naast 100 [e-e] warmte 

ook elektriciteit worden geproduceerd. Indien de WKK een theoretische efficiency van 45% 

elektrisch en 45 % thermisch heeft, zal dit bij een productie van 100 [e-e] aan warmte ook 

100 [e-e] aan elektriciteit opleveren. Oit resulteert in een gasverbruik van 200/0,9 = 222 [e-e], 

met de daarbij behorende C02 emissie. 

In het scenario HKG wordt de 8,7 % met hulpketels opgewekt van 95% efficientie. Voor de 

levering van 100 [e-e] hulpketelwarmte is 100/0,95 = 105 [e-e] aan gas nodig. Daarnaast zal 

de 100 [e-e] aan elektriciteit uit een STEG geproduceerd moeten gaan worden, waarbij de 

restwarmte wordt weggekoeld. Met een efficientie van de STEG van 55% levert dit een 

verbruik van 100/0,55 = 182 [e-e] aan gas op. In totaal is gasverbruik bij gescheiden 

opwekking 105 + 182 = 287 [e-e], met een equivalente hoeveelheid C02 uitstoot. 
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Effectbeoordeling 

energie 

4.10.5 

4.10.6 

Hulpkelelcenlrale Galileistraat I 
Milieueffectrapportage 

Ten opzichte van warmte die 100% door een WKK is geproduceerd, is er sprake van een 

extra gasverbruik van 287- 222 = 65 [e-e]. Indien gekeken wordt naar de warmte die in het 

HKG scenario door hulpketels wordt geproduceerd, is dit een extra verbruik van 29%. Dit is 

als zeer negatief beoordeeld (- - -). 

Hulpketels verzorgen echter maar een klein deel van de totale warmteproductie van het 

stadsverwarmingsysteem regio Rotterdam. Hoe verhoudt het extra gasverbruik, door 

gescheiden opwekking van warmte met hulpketels en de behorende elektriciteitsproductie 

met een STEG zich ten opzichte van het gehele systeem? 

Ais 8,7 % van de geleverde warmte door de stadsverwarming op 100 [e-e] gesteld wordt, 

dan is 100% warmte 1149 [e-e]. Hiervan wordt 100% - 8,7% = 91,3% door WKK's opgewekt. 

Dit komt overeen met een warmte productie van 1049 [e-e], met hierbij een 

elektriciteitsproductie van eveneens 1049 [e-e]. Indien voor de gehele stadsverwarming 

wordt uitgegaan van de voor WKK genoemde efficienties is het bijbehorende gasverbruik 

van alle WKK's in het stadsverwarmingsysteem 2098 / 0,9 = 2332 [e-e]. Het gasverbruik van 

de hulpketels is 105 [e-e], Het inzetten van hulpketels in plaats van een voor 100% uit 

WKK's bestaande stadsverwarming resulteert in een gasverbruik van 105 + 2332 = 2437 [e-e]. 

Het extra gasverbruik door gescheiden opwekking van elektriciteit en warmte is 65 [e-e]. 

Het additionele gasverbruik voor het gehele stadsverwarmingsysteem en daarbij behorende 

C02 uitstoot komt dan uit op 65 /2437 = 2,7% ten opzichte van het tot ale energieverbruik 

van de stadsverwarming Rotterdam. Dit is licht negatief (-) beoordeeld. 

C02emissie 

In de referentiesituatie is de COzemissie 475*103 ton/jaar. De C02 emissie van HKG tijdens 

een koud jaar is circa 107*103 ton/jaar en in een gemiddeld jaar circa 40* 103 ton/jaar. Dit 

betekent een aanzienlijke verbetering van de emissie ten opzichte van de referentiesituatie 

en dat is positief (++) beoordeeld. WeI is de C02-UitStoot per eenheid geproduceerde warmte 

groter, want in de referentiesituatie is er zowel productie van elektriciteit als warmte (-). 

Criterium Referentiesituatie Huidige situatie Voorgenomen 
activiteit 

Energie effici~ntie HKG 0 0 ---
Energie efficientie 0 0 -
stadsverwarmingnet 

C02 emissie locatie EFG 0 0 ++ 

C02 emissie per eenheid 
0 0 -

geproduceerde warmte 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Mitigerende en compenserende maatregelen zijn niet noodzakelijk. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Er is geen sprake van leemten in kennis. 
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5.1 

5.2 

Tabel 32 

Samenvatting effecten 

Hulpketelcenlrale Galile'lstraat I 
Milieueffectrapportage 

HOOFDSTUK 

Integrale 
effectbeoordeling en voorkeurs
alternatief 

INLEIDING 

In de voorgaande hoofdstukken is het voornemen van EBX in beeld gebracht en is een 

tweetal uitvoeringsvarianten benoemd. Daarnaast zijn de huidige situatie, referentiesituatie 

en effecten beschreven. In dit hoofdstuk is een integraal overzicht opgenomen van de 

verandering in milieuomstandigheden ten gevolge van het voornemen en de 

uitvoeringsvarianten. Deze verandering is in beeld gebracht ten opzichte van de 

referentiesituatie. Op basis van deze vergelijking van effecten van de verschillende 

uitvoeringsvarianten wordt beschreven wat het Voorkeursaltematief is. 

INTEGRALE EFFECTBEOORDELING 

In Tabe132 zijn de effecten van de voorgenomen activiteit in beeld gebracht, exc1usief de 

aspecten lucht, geluid en ecologie. De scores op deze toetscriteria zijn namelijk afhankelijk 

van de uitvoeringsvariant en apart samengevat in paragraaf 5.2.1. 

Thema/aspect Criterium Referentle Huidige Voorgenomen 
situatie situatie activiteit 

Bodem Bodembedreigende activiteiten 0 0 0 

Water Opwarming van ontvangende 
0 0 ++ 

oppervlaktewater 

Visinzuiging 0 0 ++ 

Kwaliteit oppervlaktewater 0 0 ++ 

Landschap en Landschappelijke en 
0 0 0 

cultuurhistorie cultuurhistorische waarden 

Ruimtelijke inpassing en hinder 
0 0 . 

van lichtuitstraling 

Archeologie Archeologische 
0 0 0 

verwachtingswaarden 

Veiligheid Risico op de omgeving 0 0 0 

Energie Energie efficientie HKG 0 0 ---
Energie efficientie 

0 0 . 
stadsverwarmingnet 

C02 emissie 0 0 ++ 

C02 emissie per eenheid 
0 0 -

geproduceerde warmte 
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Hulpkelelcentrale Galile'fslraal I 
MilieueHeclrapportage 

De positieve en negatieve effecten van de voorgenomen activiteit worden hieronder kort 

samengevat. De overige aspecten leveren geen onderscheidend effect op, dat wil zeggen dat 

de voorgenomen activiteit geen verbetering of verslechtering ten opzichte van de 

referentiesituatie met zich meebrengt. 

Positieve effecten 

Door het wegvallen van het gebruik van koelwater bij de voorgenomen activiteit zullen 

geen meer effecten optreden op opwarming en kwaliteit van het ontvangende oppervlakte 

water en visinzuiging. De effecten zijn daarom positief ten opzichte van de 

referentiesituatie. 

De nieuwe hulpketelcentrale HKG leidt tot een afname van de C02 emissie ten opzichte van 

de referentiesituatie in zowel een gemiddeld jaar als een koud jaar. De effecten zijn daarom 

positief in vergelijking met de referentiesituatie. 

De C02 emissie van HKG is zowel tijdens een koud jaar als tijdens een gemiddeld jaar lager 

dan in de referentiesituatie. Deze verbetering is positief is beoordeeld. 

Een laatste positief effect is dat, ten opzichte van de huidige situatie, na buiten gebruikname 

van de huidige EFG centrale geen sprake meer zal zijn van een gele pluim uit de 

schoorsteen. 

Negatieve effecten 

Omdat de nieuwe schoorstenen van HKG en de bestaande schoorsteen van EFG zichtbaar 

zuilen zijn vanuit de omgeving is dit licht negatief beoordeeld voor het 

beoordelingscriterium "verandering landschap en ruimtelijke inpassing en lichthinder". De 

schoorsteen van 40 meter is op grotere afstand zichtbaar dan de schoorsteen van 25 meter 

maar ten opzichte van de bestaande schoorsteen van 100 meter is het verschil beperkt. 

Een WKK produceert naast warmte ook elektriciteit en is daarmee efficienter dan een 

hulpketel voor gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit. Ten opzichte van warmte 

die door een WKK is geproduceerd, is er sprake van een extra gasverbruik. Dit omdat de 

elektriciteit gescheiden wordt opgewekt. Indien gekeken wordt naar de warmte die in het 

HKG scenario door hulpketels wordt geproduceerd, is dit een extra verbruik van 29%. Dit is 

als zeer negatief beoordeeld. Hulpketels verzorgen echter maar een klein deel van de totale 

warmteproductie van het stadsverwarmingsysteem regio Rotterdam. Het additionele 

gasverbruik voor het gehele stadsverwarmingsysteem en daarbij behorende C02 uitstoot 

komt uit op 2,7% ten opzichte van het totale energieverbruik van de stadsverwarming 

Rotterdam. 

UITVOERINGSVARIANTEN 

Lucht 

De ernissie uit de schoorsteen voldoet in alle gevallen aan de eisen uit de BREF Grote 

Stookinstallaties en BEES-A. De emissievrachten van HKG zijn voor alle drie scenario's lager 

dan de referentiesituatie. 
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Effectbeoordeling Lucht 
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De maximale jaargemiddelde concentratie is in alle drie scenario's en voor beide 

schoorsteenhoogtes lager dan de toetsingswaarde van 40 flg/m3. Tevens wordt in alle drie 

scenario's en beide schoorsteenhoogtes de uurgemiddelde concentratie niet overschreden. 

De maximale N02 bijdrage is echter voor aIle drie scenario's en bij beide schoorsteenhoogtes 

hoger dan de BBT gemaakte EFG centrale. Bij een schoorsteen hoogte van 25 meter en 

scenario 1 en 2 is de maximale bijdrage > 1 flg/m3 hoger dan in de referentiesituatie. Dit is 

negatief (- -) beoordeeld. De maximale bijdrage in scenario 3 is >0,5 en < 1,0 flg/m3, wat licht 

negatief (-) beoordeeld is. Bij een schoorsteenhoogte van 40 meter is de maximale N02 

bijdrage <0,5 flg/m3 hoger dan in de referentiesituatie. Daarbij is geen verschil tussen een 

koud jaar met of zonder oliestook. V oor aIle drie scenario's is dit licht negatief (-) 

beoordeeld. 

Voor wat betreft de immissie van fijnstof en zwaveloxiden tijdens een koud jaar met 

oliestook wordt bij zowel een schoorsteenhoogte van 25 meter als een schoorsteenhoogte 

van 40 meter voldaan aan de grenswaarde. De maximale bijdrage is bijna 0, net als in de 

referentiesituatie. Er is geen onderscheid tussen de twee schoorsteenhoogtes. De effecten 

van fijnstof en zwaveloxiden immissie zijn neutraal beoordeeld voor beide 

schoorsteenhoogtes. 

Criterium Referentie- Huidige Voorgenomen 

situatie situatie activitelt 

25m 40m 

Emissies uit de schoorsteen Scenario 1 0 --- ++ 

Scenario 2 0 ++ 

Scenario 3 0 ++ 

Immissle Stikstofdioxiden Scenario 1 0 . -- -
in de Scenario 2 0 
omgeving 

. - -
Scenario 3 0 . -

Fijnstof Scenario 2 0 0 0 0 

Zwaveldioxiden Scenario 2 0 0 0 0 

Geluid 

Door de vervanging van EFG door HKG treedt een lichte verbetering op van de belasting op 

de zonegrens en bij woningen in de zone omdat de geluidsbelasting afneemt. De verschillen 

tussen de schoorsteen variant van 25m en 40m zijn zeer beperkt. Bij een schoorsteenhoogte 

van 40 meter neemt de geluidbijdrage bij de woningen langs de Aakstraat met circa 2 dB toe 

ten opzichte van de schoorsteen van 25 meter. Maar de geluidsbelasting blijft ruimschoots 

voldoen aan de richtwaarden volgens de vigerende vergunning. 
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Effecten geluid 

Tabel35 

Effecten ecologie 

Hulpketelcentrale GalileIstraat I 
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Criterium Referentiesltuatie HUldige situatie Voorgenomen 
activiteit 

25m 40m 

Geluid industrielawaai, 
belasting op zonegrens en bij 0 0 + + 
woningen in zone 

Geluidsbelasting 
verkeerslawaai, belasting bij 0 0 0 
woningen 

Geluidsbelasting bouwlawaai, 
0 0 0 

belasting bij woningen 

Ecologie 

In alle situaties is geen sprake van negatieve effecten op natuurwaarden. Door het toepassen 

van een SCR in de referentiesituatie neemt de depositie dichterbij de centrale toe vanwege 

hoge depositiesnelheid van NH3. Het buitenbedrijf stellen van de bestaande EFG centrale en 

het in gebruik nemen van HKG leidt tot een afname van stikstofdepositie met 1-5 mol 

N/ha/jaar op de dichtstbijzijnde Natura 2000 gebieden Oude Maas en Boezems Kinderdijk 

en op EHS gebieden. Er treden geen effecten op beschermde soorten op. 

Criterium Referentiesituatie Huidige Voorgenomen activiteit 
sltuatle 25m 40m 

Kans op significant negatieve 
effecten op de 

0 0 ++ ++ 
instandhoudingsdoelstellingen 
Natura 2000-gebieden 

Effecten op wezenlijke waarden en 
kenmerken van de Ecologische 0 0 ++ ++ 
Hoofdstructuur 

Effecten op beschermde soorlen 
0 0 0 

Flora- en faunawet 

~5:=.2~.2=----______ ,E,=,F--,-F-,""E..""CCLT!.!JBE~OORDELING IN RELATIE TOT STADSHAVENS 

Voor de ontwikkeling van de Stadshavens, deelgebied Merwehaven-Vierhavens, zijn de 

volgende milieuaspecten van belang: 

• Luchtkwaliteit 

• Geluid 
• Landschap 

Hieronder wordt ingegaan op de effecten van HKG op het plangebied van Stadshavens. 

Luchtkwaliteit 

Uil de luchtkwaliteilsonderzoeken blijkt dat er op leefniveau overal voldaan wordt aan de 

toetsingseisen uit de Wet Milieubeheer. Daarnaast is voor verschillende hoogtes in de 

omgeving bepaald wat de bijdrage is van HKG (zie ook paragraaf 4.3.7). Hieruit blijkt dat 

op grotere hoogtes in de nabijheid van de schoorsteen de bijdrage van HKG groter is. 

Daarom is het bij de ontwikkeling van Stadshavens te overwegen om geen hoogbouw 

(appartementen) op korte afstand van HKG te realiseren. 
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Tabel36 

Emissie verschillen 

Geluid 

Hulpketelcentrale Galilei'siraal I 
Milieueffectrapportage 

De geluidscontoUI van HKG beperkt zich niet tot de inrichtingsgrens. Een (klein) deel van 

Stadshavens zal binnen de geluidscontour van HKG vallen. Wij adviseren dan ook om bij de 

verdere ontwikkeling van Stadshavens hier rekening mee te houden. Zie ook paragraaf 

4.4.4. 

Landschap 

HKG wordt gebouwd binnen de bestaande inrichtingsgrenzen en in een industriele 

omgeving. Met name de schoorstenen van HKG zullen zichtbaar zijn vanuit de omgeving. 

HKG is een stuk kleiner dan de bestaande EFG en ook de schoorstenen zijn lager dan de 

bestaande schoorsteen. Tevens is HKG onder architectuur ontworpen. 

KEUZE VOORKEURSALTERNATIEF 

Uit de effectbeoordeling komt naar voren dat alleen het aspect lucht tot een 

onderscheidende effectbeoordeling leidt. Een schoorsteen van 40 meter heeft een lagere 

maximale immissie bijdrage van N02 tot gevolg dan een schoorsteen van 25 meter. Dit geldt 

voor zowel voor een koud jaar met of zonder oliestook. Emissies ten gevolge van oliestook 

zijn zeer gering en bijna nul. Een verschil in schoorsteenhoogte is niet onderscheidend. 

De emissie van NOx, C02 en NH3 van het VKA zijn lager dan de emissies van de overige 

twee situaties. 

Component EFG bestaand EFG SST VKA 

Koud Jaar Gemiddeld 

jaar 

NOx vracht 874* 263 36,2 14,2 
ton/jaar 

CO2 ton/jaar 475*103 475*103 107*103 40*103 

NH3 ton/jaar - 65,7 - -
Voliasturen/jaar 5650 8760 2000 750 

"werkelijke vracht in 2009. Vergunde vracht = 2.108 ton/jaar. 

Het voorkeursalternatief bestaat dan ook uit een hulpketelcentrale met 10 hulpketels van elk 

25 MWth en een schoorsteenhoogte van 40 meter waarbij tijdens koude periodes maximaal 

100 uur oliestook (4 ketels) plaatsvindt voor de productie van warmte. 

Mitigerende maatregelen 

Onderdeel van het voorkeursalternatief is het nemen van mitigerende maatregelen voor het 

aspect ecologie om effecten te voorkomen. 

Ecologie 

Door buiten het broedseizoen te werken, of door de daken van de nabij het plangebied 

gelegen kantoren ongeschikt te maken voor broedvogels, bijvoorbeeld middels het plaatsen 

van linten/gaas op de daken wordt verstoring van broedvogels voorkomen. 
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Effecten op !ugstreeppadden worden voorkomen door voorafgaand aan de bouw 

werkzaamheden het plangebied af te zetten met padden.schermen en de aanwezige padden 

weg te vangen en naar geschikt terrein te verpJaatsen. 

LEEMTEN IN KENNIS 

Er zijn geen ]eemten in kenni geconstat erd die een belemmering kunnen vormen voor 

vel'dere besluitvorming. 
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Hulpketelcentrale Galile'istraat I 
Milieueffectrapportage 

Relevant wettelijk kader en beleid 

Ten aanzien van beleid en wetgeving zijn met name onderstaande documenten van belang. 

Het MER is opgesteld met in achtneming van deze documenten, voor zover van toepassing 

op de voorgenomen activiteit. 

Dekking Document 

Internationaal De IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control)-richtlijn 

BREF's Grote Stookinstallaties, Energy efficiency, Crossmedia 

National Emission Ceilings (NEG) 

Europese kaderrichtlijn luchtkwaliteit 

De Vogel- en Habitatrichtlijn 

Richtlijn Omgevingslawaai 

Kaderrichtlijn water (2000) 

Nationaal Nationaal Milieubeleidsplan 4 

Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III) 

Waterwet 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

Wet geluidhinder (Wgh) 

Wet luchtkwaliteit (Wlk) 

Flora- en faunawet (Ffw) 

Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw '98) 

Wet bodembescherming (Wbb) 

Wet ruimtelijke ordening (Wro) 

Besluit milieu-effectrapportage 1994 

Omgevingsrecht Bor 

Besluit bodemkwaliteit (Bbk) 

Omgevingsrecht Mor 

Nederlandse richtlijn bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
(NRB) 

Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) 

Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 

Regeling niet in betekenende mate (Iuchtkwaliteitseisen) 

Besluiten inzake C02 en NOx emissiehandel 

Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 

Allocatieplan emissierechten 

Provinciaal Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Zuid-Holland 2020 (2004) 

Provinciale Milieuverordening (2011) 

Toetsingskader Provincie Zuid-Holland Interimwet stad en 
milieubenadering, 

Provinciaal Milieubeleidsplan (2010) 
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Dekklllg Document 

GemeentellJk 

I 075998759 A -Definitief 

Bebouwlngsverordening voor handels- en industrieterreinen, Gemeente 
Rotterdam 
(Bestemmingsplan; 1936) 

Ontwerp Structuurvisie Stadshavens (2011) 
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Begrippen en afkortingen 

Begrippen 

Amoveren Afbreken, verwijderen. 

Autonome ontwikkeling De toekomstige ontwikkeling van het milieu, zonder dat 

de voorgenomen activiteit wordtgerealiseerd. 

Basislast Het vermogen van een inrichting die op vollast draait en 

niet de fluctuaties van het (landelijk) elektriciteitsverbruik 

voIgt. 

Bevoegd gezag Overheidsorgaan dat bevoegd is tot het geven van een 

beschikking of het nemen van een ander besluit. 

Bodemverontreiniging Inworp van stoffen, micro-organismen, warmte of 

straling op of in de bodem door, of als gevolg van 

menselijke aetiviteit, op zodanige wijze dat deze zich met 

de bodem kunnen vermengen, met de bodem kunnen 

reageren, zich in de bodem kunnen verplaatsen en/of 

ongecontroleerd kunnen verplaatsen en dat afbreuk 

wordt gedaan aan een of meer van de functionele 

eigenschappen van de bodem. 

Compenserende maatregel Maatregel om milieueffeeten te compenseren 

dB (A) Maat voor het geluiddrukniveau waarbij een frequentie-

afhankelijke correctie wordt toegepast voor de 

gevoeligheid van het menselijk oor. 

Dry low NOx branders Branders waarmee NOx-vorming gereduceerd kan 

worden 

Effectbeperkende maatregel Maatregel om milieu effeeten te beperken en standaard 

onderdeel vormt van de voorgenomen activiteit 

Emissie Uitstoot van stoffen. 

Etmaalwaarde De hoogste waarde van de volgende drie geluidsniveaus: 

het equivalente geluidsniveau van de dagperiode, van de 

avondperiode verhoogd met 5 dB(A) en van de 

nachtperiode verhoogd met 10 dB (A); voor de bepaling 

van de etmaalwaarde van het wegverkeerslawaai wordt 

de avondperiode buiten beschouwing gelaten. 

Extreme koude Koudegolf met etmaalgerniddelde temperaturen onder 

-lOT. 

Geluidsbelasting in dB(A) Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau op een 

bepaalde plaats, afkomstig van bepaalde geluidsbronnen 

Gemiddeld jaar Jaar met gemiddeld verloop qua weersomstandigheden, 

referentiejaar 2003 

Immissie Concentratie van de geemitteerde stoffen op leefniveau 

ISO-voorwaarden Vaste gestelde normen (1013 mbar, 15T en 60% 

luchtvochtigheid) 

Koudjaar Jaar met beduidend koudere weersomstandigheden dan 

gemiddeld 
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Mitigerende maatregel 

Rookgassen 

Stoomketel 

Afkortingen 

BBT 

BEES 

BEVI 

BG 

BREF 

BOP 

EBX 

EFG 

HBO 

HKG 

m.e.r. 

MER 

MW 

MWh 

MWhth 

MWth 

SCR 

SNCR 

WBR 

WKK 

WLO 
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Schadebeperkende maatregel 

De gassen die vrijkomen bij het verbrandingsproces. 

Installatie waarbij de bij de verbranding vrijkomende 

warmte wordt gebruikt om stoom te produceren. 

Beste Beschikbare Techniek 

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen 

Bevoegd Gezag 

BAT Reference Document (BBT referentie document) 

Balance of plant. Onderdelen van de centrale 

E.ON Benelux 

Elektriciteitsfabriek Galilelstraat 

Huisbrandolie. Een aardolieproduct geschikt voor 

oliestook 

Hulpkete1centrale Galileistraat 

Milieueffectrapportage (procedure 

Milieueffectrapport (het rapport) 

Megawatt (1 MW = 1.000 kW = 1.000.000 W). Eenheid 

voor elektrisch vermogen 

Megawatt uur, een eenheid voor arbeid. 

Megawatt uur thermisch, hoeveelheid geproduceerde 

thermische energie per uur 

Megawatt thermisch. Eenheid voor thermisch vermogen 

Selective catalytic reduction. Methode om de NOx emissie 

te reduceren. 

Selective non-catalytic reduction. Methode om de NOx 

emissie te reduceren. 

Warmtebedrijf Rotterdam 

Warmte Kracht Koppeling. Dit is een systeem dat 

tegelijkertijd warmte en kracht (elektriciteit) opwekt. 

Warmteleveringsovereenkomst 
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Mllcuerri!dr.!ppoltage 
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BIJLAGE 4 Advies reikwijdte en detailniveau 

Advies 

AANVULLINGEN DCMR 

Beschrijf de (on)mogelijkheden om in plaats van of naast gasgestookte hulpketels een of meerdere kleine 
WKK installaties in gebruik te nemen. Betrek hierbij de aspecten energie, emissies en kosten afgezet 
tegen een gasgestookte hulpketel 

Beschrijf de (on)mogelijkheden van het toepassen van een deNox-instaliatie (SCR of SNCR) in de 
gasgestookte ketel. Betrek hierbij de aspecten energie, emissies en kosten afgezet tegen een standaard 
gasgestookte hulpketel. Deze informatie is van belang met het oog op de lokale luchtkwaliteit. 

Motiveer de inzet en gebruiksmogelijkheden van gasgestookte ketels afgezet tegen de inzet van andere 
(potentiele) warmteproductie eenheden. 

Geef aan hoe de keuze van enkelvoudige ketels zicht verhoudt tot de BREF grote stookinstaUaties en de 
BREF energie efficiency 

Beschrijf de (on)mogelijkheden om in plaats van of naast gasgestookte ketels een of meerdere extra 
buffervaten te plaatsen. Betrek hierbij de aspecten energie, emissies en kosten afgezet tegen een 
gasgestookte hulpketel. 

Omschrijf bij welke situaties of op welke kenmerkende perioden de hulpketels in bedrijf zijn . 

Geef inzicht in de veranderingen in de energie efficiency en de C02-emissies die samenhangen met de 
vervanging van het huidige ketelvermogen door de ketels en de warmtelevering vanaf AVR. Betrek hierbij 
ook het verschil in elektriciteitopwekking. Geef aan welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen hierin een 
rol spelen. 

Geef aan welke invloed de realisatie van extra restwarmtelevering heeft op de realisatie en inzet van de 
hulpketels. 

Neem in het beoordelingskader het aspect "energie" op, met als criteria - energie efficiency (kwantitatief) 
en C02 emissies (kwantitatief). 

ADVIES COMMISSIE M.E.R. 

Hoofdpunten MER 

Motiveer het voornemen tegen de achtergrond van vigerende BREF- vereisten . 

De effecten van het voornemen ten opzichte van de huidige situatie en de autonome situatie in 2014: 

De positieve en negatieve effecten van het voornemen en de uitvoeringsvarianten op de omgeving aan de 

hand van de effecten op geluid-, lucht- en veiligheid . Ga daarbij expliciet in op de situatie waarbij in de 

directe nabijheid woningbouw en stedelijke economie wordt gerealiseerd conform de Structuurvisie 

Stadshavens 

Geef het energetisch rendement van de centrale en de verschillende uitvoeringsvarianten. 

Neem een publieksvriendelijke samenvatting op, voorzien van overzichtelijk en 'Ieesbaar' kaartmateriaal. 

Locatie keuze en motivering inltlatief 

Onderbouw in het MER de keuze voor de locatie in de stadshavens. Betrek hierbij: 

- de ligging van de hoofdleiding van het warmtenet en de haalbaarheid van andere locaties nabij het 

warmtenet mede in verband met het hoge warmteverlies tijdens transport ; 

- de transportcapaciteit van het warmtenet ('bottlenecks') in de Iransportmogelijkheden van warmte 

De Commissie adviseert om in het MER Ie onderbouwen hoe deze keuze zich verhoudt tot het 

BREF Grote stookinstallaties en BREF Energie efficiency. 
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Beschrijf enkele reele scenario's voor de (toekomstige) warmtevraag- en aanbodverdeling 

voor de stadsverwarming in Rotterdam. Betrek daarbij de volgende onderwerpen 

· de warmtevraag zowel per deelgebied als door het jaar heen; 

· de consequenties in het aanbod als gevolg van de mogelijke realisatie van de Groene 

Energiecentrale van Eneco; 

· een eventuele capaciteitsvergroting van de bestaande instaliatie in Alexanderpolder 

· inzet van hulpketels elders; 

· extra inzet van restwarmte afkomstig van industriele activiteiten; 

· meer inzet van geothermie en warmte-koude opslag . 

Beleidskader en te nemen beslulten 

Geef aan op welke wijze het voornemen past in vigerende en toekomstige ruimtelijke plannen. Ga daarbij 
in op de plannen in het kader van de Structuurvisie Stadshavens en de consequenties van deze plannen 
voor de milieuruimte van de instaliatie. 

Voorgenomen activiteit en varianten 

Geef aan in hoeverre het huidige transportnetwerk voor warmte van en naar de nieuwe instaliatie 

toereikend is. 

Wanneer nieuwe infrastructuur nodig is, beschrijf dan of hiervoor ruimte beschrijf dan of hiervoor ruimte 

is, of er eventuele (milieu)problemen bij de aanleg worden verwacht en hoe deze problemen 

kunnen worden voorkomen. 

Geef ook aan of met het opheffen van bestaande bottlenecks in het totale transportsysteem 

ten behoeve van de stadsverwarming, alternatieve opties zoals onder 2.2. genoemd, reeler 

worden. 

Geef inzicht in de wijze waarop een gefaseerde realisatie van het initiatief plaats kan vinden. 

Ga daarbij in op 

· de situering van de verschillende bedrijfsonderdelen op het terrein; 

· het tijdstip waarop mitigerende maatregelen, zoals afscherming van geluid, getroffen 

worden. 

Energetisch rendement 

Geef voor de voorgenomen activiteit een integrale massa- en energiebalansen. Onderscheid 

bij de energiebalansen de situatie: 

· van gemiddelde warmtelevering ; 

· van maximale warmtelevering; 

Specificeer voor deze situaties het energetisch rendement van de installatie. Geef daarbij aan 

hoe het rendement zich verhoudt tot andere technische opties. 

Mitigerende maatregelen 

Beschrijf de (mitigerende) maatregelen die getroffen gaan worden om emissies te beperken. 

Referentiesituatie 

De Mededeling geeft een aanzet voor de beschrijving van de huidige (milieu) situatie en de autonome 
ontwikkeling (par. 3.2). Beschrijf beide situaties als referentie voor het voornemen. 

Geef aan of en in welke mate de ontwikkeling van het voornemen belemmeringenl beperkingen kan 
opleveren bij het realiseren van het project Stadshavens 

Geef aan of en op welke wijze het naderen van gevoelige functies (met name woningen) tot tenminste de 
grenzen van het EBX terrein van invloed is op realisatie en inrichting van het voornemen. 

Bestaande mllieusituatie en milieugevolgen 

Vergelijk de milieueffecten van: 

· de huidige situatie; 

· de situatie in 2014 waarin de revisievergunning van kracht is; 

· de situatie bij realisatie van het initiatief en de varianten daarop. 

Lucht 
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Beschrijf voor het voornemen en de varianten: 

· de emissies van NOx en C02 en betrek hierbij de relevante regelgeving (emissierechten en -handel, 
NeR). Beschrijf de procesgerichte maatregelen waarmee aan de normstelling kan worden voldaan (zie ook 
3.1.2) 

· de luchtverontreiniging in de vorm van immissies N02 (contouren, discrete posities) voor de huidige 
situatie en autonome ontwikkeling met behulp van het Nieuw Nationaal Model; 

· houd daarbij rekening met gefaseerde realisatie in samenhang met de prognose van de 
achtergrondconcentratie gedurende die jaren van realisatie. Ga bij de jaarmiddeling uit van een gemiddeld 
te verwachten situatie en een piekjaar in ketelinzet. 

· Toets de immissie van N02 aan de Wet milieubeheer (Iuchtkwaliteitseisen). Betrek bij de beschouwing 
van de effecten van de te onderzoeken varianten (schoorsteenhoogte en oliestook) op discrete posities, 
naast de Marconitorens, ook de potentiele woongebieden in de directe omgeving die vanuit de 
Structuurvisie Stadshavens op termijn mogelijk dienen te zijn. Motiveer de keuze voor de varianten 25 en 
40 meter. 

Het is niet te verwachten dat de grenswaarden en richtwaarden voor de overige stoffen uit de 

Wm, zoals PM10 en S02 zullen worden overschreden. Gezien de jurisprudentie beveelt de Commissie 
toch aan de concentraties van deze stoffen en de toetsing daarvan aan de grenswaarden, op te nemen in 
het MER. 

Klimaat 

Presenteer in het MER de hoeveelheden C02 die uit de inrichting vrijkomen. Geef aan of het initiatief een 
substantiele bijdrage levert aan de C02 emissie in het studiegebied en motiveer waarom al dan niet 
mitigerende maatregelen getroffen (kunnen) worden . 

Geluld 

Houd rekening met cumulatie van de relevante bronsoorten (industrie, wegverkeer, scheepvaartverkeer). 

Vanwege de geplande transformatie van het gebied naar wonenlwerken moet de directe omgeving van het 
bedrijfsterrein als "potentieel geluidgevoelig op termijn" worden beschouwd. Beschrijf daarbij de 
maatregelen die getroffen (kunnen) worden om het geluid zoveel mogelijk "binnen de poort" te houden 
(BBT maatregelen). 

Geef de verandering in geluidbelast gebied. Maak, indien mogelijk, bij de beoordeling van de 

geluidbelasting gebruik van het geluidruimteverdeelplan wat voor Merwehaven-Vierhavens nog 
vastgesteld dient te worden. Zonder dit geluidruimteverdeelplan is met name de inpassing binnen het 
reguliere geluidzonebeheer van belang. 

Houd rekening met de transformatiefase Merwehavens-Vierhavens 2015 en 2020, zoals beschreven in de 
Structuurvisie. 

Leefomgeving 

Geef op basis van de effectbeschrijving voor lucht en geluid een integrale beoordeling van de verandering 
in de (hinder) beleving voor de huidige en toekomstige bewoners van het gebied. 

Bodem en water 

De Mededeling geeft aan op welke wijze het bodemonderzoek uitgevoerd gaat worden. De Commissie 
heeft hierbij geen aanvullende opmerkingen. De Mededeling geeft aan dat bedrijfsafvalwater, hemelwater 
en sanitair-afvalwater geloosd gaat worden op het rioo!. Derhalve volstaat een kwalitatieve beschrijving 
van effecten. 

Gevolgen voor natuur 

Bereken daarvoor voor de Natura 2000-gebieden in het studiegebied de relatieve bijdrage van het initiatief 
aan de depositie van de verzurende en vermestende stoffen en NOx. Beschrijf de toe- of afname die de 
centrale veroorzaakte bij uitvoering van de verschillende varianten. Geef op kaart de depositiecontouren 
aan voor het relevante gebied en geef tevens aan welk rekenmodel is gebruikt en wat de (on-) 
nauwkeurigheid is van de berekeningen. 
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Geef per Natura 2000-gebied: 

· de actuele oppervlakte en kwaliteit van habitattypen en leefgebieden voor soorten; 

· de actuele populatieomvang van soorten aan de hand van meerjarige trends. 

· de instandhoudingdoelstellingen voor de verschillende soorten en habitats en of sprake 

is van een behoud- of verbeterdoelstelling; 

· beschrijf met behulp van ingreep-effectrelaties de gevolgen van het voornemen en uitvoeringsvarianten 

op flora, fauna en ecologische waarden in de (beschermde) natuurgebieden. 

· onderzoek de gevolgen van het voornemen in samenhang met andere activiteiten of 

projecten in de directe nabijheid en ga na of het tot significante gevolgen kan leiden Gebruik 

daarvoor de gegevens gevraagd in de paragraaf luch!. Voig bij onzekerheden het 

worstcase scenario. 

· Indien significante negatieve gevolgen voor Natura-2000 gebieden niet uit te sluiten 

zijn. stel dan een passende beoordeling op. De Commissie adviseert de passende beoordeling 

in het MER op te nemen. 

Externe velligheid en calamiteiten 

Wanneer uit de risico-inventarisatie blijkt dat er geen gevolgen verwacht worden naar de omgeving, buiten 
de grenzen van het E.on terrein, kan worden volstaan met deze kwalitatieve beschrijving . Wanneer wei 
gevolgen verwacht worden, is een kwantitatieve beschrijving nodig. 

Geef aan welke maatregelen zo nodig worden genomen om de risico's te beperken en het vrijkomen van 
voor mens en milieu gevaarlijke stoffen naar bodem, water en lucht kan worden voorkomen. 

Overige aspecten 

Neem een recente kaart op waarop aile in het MER gebruikte topografische namen goed leesbaar 

zijn aangegeven. 

De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers. 
Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandach!. De samenvatting moet als zelfstandig document 
leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER 
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Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
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BIJLAGE 6 Luchtkwaliteitonderzoek 
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BIJLAGE 7 Akoestisch onderzoek 
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BIJLAGE 8 Bodemonderzoek 
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BIJLAGE 9 Contouren N02-immissie 

Scenario 1: koud jaar 100% gas schoorsteen 25 m 

o 0& 

Scenario 1: immissiecontouren N02 
(schoorsteen HK op 25 m) 

Scenario 2: koud jaar met oliestook schoorsteen 25 m 

o 
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Scenario 3: gemiddeld jaar schoorsteen 25 m 

o 

Scenario 3: immissiecontouren N02 
(schoorsteen HK op 25 m) 

,--
Scenario 1: koud jaar 100% gas schoorsteen 40 m 

o 
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Scenario 2: koud jaar met oliestook schoorsteen 40 m 

o 0:5 

Scenario 2: immissiecontouren N02 
(schoorsteen HK op 40 m) 

1~ 

Scenario 3: gemiddeld jaar schoorsteen 40 m 

o 
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BIJLAGE 10 Stikstofdepositie 

Hulpketelcentraie Gallleis~aat I 
Milieueffectrapportage 

Achtereenvolgens zijn de verschilplots van de stikstof depositie weergeven van de volgende 

scenario's: 

• Scenario 1: koud jaar 100% gas 
• Scenario 2: koud jaar met oliestook 
• Scenario 3: gemiddeld jaar. 

Bij een schoorsteenhoogte van zowel 25 als 40 meter. 

HUIDIGE SITUATIE 

Scenario 1: koud jaar 100% gas schoorsteen 25 m 
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Scenario 1: koud jaar 100% gas schoorsteen 40 m 

Scenario 2: koud jaar met oliestook schoorsteen 25 m 
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Scenario 2: koud jaar met oliestook schoorsteen 40m 

Scenario 3: gemiddeld jaar schoorsteen 25m 
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Scenario 3: gemiddeld jaar schoorsteen 40m 

REFERENTIESITUA TIE 

Scenario 1: koud jaar 100% gas schoorsteen 25 m 
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Scenario 1: koud jaar 100% gas schoorsteen 40 m 

Scenario 2: koud jaar met oliestook schoorsteen 25m 
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Scenario 2: koud jaar met oliestook schoorsteen 40m 

Scenario 3: gemiddeld jaar schoorsteen 25m 
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Scenario 3: gemiddeld jaar schoorsteen 40m 

I 075998759:A DefrOiUef 

Hulpketelcenlrale Galilels~aat I 
MilieueffecLrapportage 

* E.ON 

f'i/-«: NoI." 2000,00''''", 

5083_ 40m_min_BBT5mg./mg 
[moL NI(ha'jaar)) . -
. -60--<0 

. --10--20 

0-20--10 
• . ,o .. s . .; .. , 
l1li] ., ..... 
0.0··0.0 

00.0.0.5 

Do .•. ' ., .. 
_, ~'h;;.v .. ", • • • '0 

ARCADIS ) 125 



I 075998759:A Defimtlef 

Hulpketelcentrale Galileislraat I 
MilieueHectrapportage 

ARCADIS 1126 



Colofon HULPKETELCENTRALE GALlLE"iSTRAA T 
Milieueffectrapportage 

OPDRACHTGEVER: 

E.ON Benelux NV 

STATUS: 

De£initief 

AUTEUR: 

rus. S. Sclmltz 

drs. ing. C.R. Swinkels 

H. Jansen, H. d Vries en R. van de Wetering (E.ON) 

GECONTROLEERD DOOR: 

drs. S.JA van Baalen 

VRIJGEGEVEN DOOR: 

drs. B.P.W. Schlangen 

23 december 2011 

075998759:A 

ARCADIS NEDERLAND BV 

Beaulieustraat 22 

Postbu 264 

6800 AG Arnhem 

Tel 026 3778 911 

Fax 026 3515 235 

www.arcadis.nl 

Handelsl'egister 9036504 

$ ARCADIS. Aile rec/1ten voorbehoudan. Behoudens 

uilzonderingen door de wei gesteld. meg zonder schriftelljke 

toeslemmlng lIan de rechlhebbenden ruets ull dll doctJment 

worden verveelvoudlgd enlor openbaar wQrden gemaaxt door 

mlddel van druK. rolokople, dlgltale reproductie or anderszlns. 

HUI~.olDkcnlJ'il/e GartleT$IIlIM I 
Mi~Otlerrecl'~,Il<lIia~ 

ARCADIS 1127 




