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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 30 september 2008
Nr. 2008-54.450/40, MV
Zaaknummer 132116
verzonden: <_ 2 OKT, 2MB
Beschikken hierbij op de aanvraag van Electrabel Nederland N.V. te Zwolle om een
veranderingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer voor de Eemscentrale.
1.

VERGUNNINGAANVRAAG

1.1
Onderwerp aanvraag
Op 27 juni 2008 hebben wij een aanvraag ontvangen van Electrabel Nederland NV te Zwolle voor een
vergunning tot het veranderen van haar Eemscentrale te Eemshaven, zijnde een inrichting voor de productie
van elektriciteit, het veranderen van de in deze inrichting gebezigde werkwijze, en het in werking hebben van
deze verandering, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, sub b en c, van de Wet milieubeheer (Wm), één en
ander ten behoeve van het gefaseerd vervangen van de brandersystemen van vijf aardgasgestookte STEG
(SToom En Gas)-eenheden, zijnde de gasturbines van de STEG-eenheden EC-3 t/m EC-7, en aldus,
ingevolge artikel 8.24 van de Wm, strekkende tot het in verband hiermee intrekken van de aan het besluit
van 17 augustus 2004, nr. 2004-16.163/34, MV, verbonden voorschriften G.6 en G.7, voor zover deze
betrekking hebben op genoemde eenheden.
De inrichting is gelegen aan de Robbenplaatweg 17 te Eemshaven, kadastraal bekend gemeente
Uithuizermeeden, sectie A, nummers 3042, 3049, 3258-3265.
De aanvraag heeft betrekking op de categorieën 1.3b (E-centrale) en 20.1a4 (windturbines) van het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.
Op grond van de categorieën 1.3b en 20.1a4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn
wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.
1.2
Actuele vergunningsituatie
Voor de inrichting zijn de volgende vergunningen, ambtshalve wijzigingen en/of meldingen ingevolge artikel
8.19 van de Wet milieubeheer van kracht:
revisievergunning Hinderwet/Wet inzake de luchtverontreiniging/Wet geluidhinder d.d. 15 oktober
1991, nr. 91/20.914/42/4, MC;
ambtshalve wijziging vergunning ingevolge de Wet milieubeheer d.d. 17 augustus 2004, nr. 200416.163/34, MV, voor actualisatie ingevolge artikel 8.22 en 8.23 Wm van o.a. de emissies naar lucht;
veranderingsvergunning (oprichten windturbines) Wet milieubeheer d.d. 3 augustus 2007, nr. 200635.226/31, MV;
zevental meldingen bij brief EPON d.d. 18 februari 1993 op grond van de Hinderwet, de Wet inzake de
luchtverontreiniging den de Wet geluidhinder i.v.m. wijzigingen op de vergunningaanvraag van januari
1991 (brief GS d.d. 8 juni 1993, nr. 93/4182/23/12, MA);
melding d.d. 14 juli 1993 op grond van de Wet milieubeheer voor tijdelijk plaatsen van vet-/slibvanger
(brief GS d.d. 24 augustus 1993, nr. 93/14.249/3/33/5, MA).
1.3
Achtergrond aanvrager
Electrabel Nederland, hoofdkantoor in Zwolle, is producent en leverancier van energie (stroom/warmte) en
energiegerelateerde diensten. Hiervoor beschikt het bedrijf over een vijftal grote centrales voor de productie
van elektriciteit (kracht) en een warmte-kracht-centrale voor stadsverwarming.
Electrabel Nederland maakt deel uit van het Electrabel-concern waarvan de hoofdzetel zich in Brussel
bevindt. Het concern Electrabel is onderdeel van Suez Energy Europe, dat deel uitmaakt van de Franse
SUEZ-groep.
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De Eemscentrale bestaat uit een combi-eenheid EC-20 (ca. 700 MWe) op aardgas, gerealiseerd in 1977, en
vijf STEG-eenheden op aardgas (elk ca. 350 MWe), die in 1995/1996 in bedrijf zijn genomen.
De hoofdactiviteit van de inrichting is beschreven in paragraaf 3.1 van de aanvraag.
1.4
Beschrijving van de aanvraag
De verandering (wijziging) van de inrichting heeft uitsluitend betrekking op de vervanging van het huidige
brandersysteem (DLN2.0) van de gasturbines van de eenheden EC-3 t/m EC-7, door een nieuw
verbrandingssysteem (DLN2.6+) op elke gasturbine.
De nieuwe branders (en ook de huidige) zijn laag NOx-branders van het droge type zonder water- of
stoominjectie in de vlam. De type aanduiding DLN staat voor Dry Low NOX.
De wijziging van de installaties door brandervervanging is beschreven in paragraaf 3.2 van de aanvraag.
De vervanging van de verbrandingssystemen bij elke gasturbine leidt, samengevat, tot een stabielere
bedrijfsvoering met een hoger rendement (ca. 0,4%) en een lagere NOx-emissie(concentratie) in deellast;
waarbij de kans bestaat op toename van de CO-emissie(concentratie).
De emissiekarakteristieken voor NOX en CO van de bestaande en de nieuwe branders zijn weergegeven in
de figuren op pagina 15 en 16 van de aanvraag. De werking van de individuele branders (12 per gasturbine)
en de gevolgen van de nieuwe branders voor de bedrijfsvoering zijn uitvoerig beschreven in paragraaf 3.2
van de aanvraag. De emissies naar lucht van de nieuwe branders zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van de
aanvraag. De overige milieuaspecten van de brandervervanging, die geen veranderingen ondergaan, zijn
beschreven in de hoofdstukken 4 en 5 en 7 t/m 12. De eenheden EC-3 t/m 7 zijn door de KEMA getoetst
(IPPC-scan) aan de BREF-LCP (Best Reference document for Large Combustion Plants) voor grote
stookinstallaties. De STEG-eenheden zijn IPPC-proof en voldoen aan de Best Beschikbare Technieken
(BBT) voor rendement en emissie van N0xen CO. Dit geldt voor de eenheden met de 'oude' (bestaande)
branders van het type DLN2.0 en voor de nieuwe branders DLN2.6+.
2.

PROCEDURE

2.1
Voorbereiding
Voor de voorbereiding van de beschikking hebben wij afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
gevolgd in combinatie met afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.
De ontvangst van de aanvraag is met ons schrijven van 27 juni 2008 (briefnummer 2008-37191) schriftelijk
bevestigd.
2.2
Coördinatie
Met de aanvraag om milieuvergunning is geen aanvraag om een Wvo vergunning ingediend, aangezien
vervanging van het verbrandingssyteem van de gasturbines geen invloed heeft op de lozing van koelwater
en/of bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater.
Er is geen sprake van het veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin
van de Woningwet waarvoor een bouwvergunning moet worden aangevraagd. Onderlinge afstemming en
gecoördineerde behandeling tussen de aanvraag om een milieuvergunning en een aanvraag om een
vergunning in het kader van de Woningwet is daarom niet nodig.
2.3
Milieueffectrapport
2.3.1 M.e.r. beoordelingsplicht
De voorgenomen activiteit (verandering) komt niet voor in Bijlage C of in bijlage D van het Besluit
milieueffectrapportage 1999 als een m.e.r.-plichtige activiteit. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of
m.e.r.-beoordelingsplichtig.
2.4
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
De volgende instanties zijn als adviseur en/of betrokken bestuursorganen bij de procedure ingeschakeld:
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het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Eemsmond;
de inspecteur van VROM-Inspectie Noord;
het havenschap Groningen Seaports;
het Ministerie van LNV-Noord;
de Regionale Brandweer.
Op grond van artikel 7.2, lid 2b van het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) moeten wij
het college van B&W van de gemeenten waarvan de grens is gelegen op meer dan 200 meter en minder
dan 10 kilometer van de plaats waar de inrichting zal zijn of is gelegen betrekken bij de totstandkoming van
de vergunning. Dit is niet nodig wanneer wij van oordeel zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de
invloed van de belasting van het milieu, veroorzaakt door de verandering van de inrichting waarop de
vergunning betrekking heeft zich in die gemeente zal voordoen.
Wij zijn van mening dat dit laatste het geval is. De toename van de immissie van koolmonoxide is
verwaarloosbaar klein. Dit geldt ook voor de invloed op de luchtkwaliteit in Duitsland. Kennisgeving van de
aanvraag en de (ontwerp) beschikking in Duitsland is daarom niet aan de orde.
Het ontwerpbesluit is, bij ons schrijven van 4 augustus 2008, briefnr. 2008 - 44827a,MV, aan de aanvrager
gezonden. Bij brieven van gelijke datum en briefnummer is, gelijk met het toezenden van de
ontwerpvergunning een exemplaar van genoemde aanvraag voor advies aan de bij deze procedure
betrokken adviseurs gezonden. Daarbij zijn deze laatsten in de gelegenheid gesteld om binnen de termijn
van de ter inzage legging van dit ontwerp ons college ter zake daarvan te adviseren.
Aan de gebruikers van gebouwde eigendommen in de directe omgeving van de inrichting is een
kennisgeving van de ter inzage legging van de aanvraag en het ontwerpbesluit gezonden.
Wij hebben hierbij, gelet op de mogelijke effecten van de verandering van de inrichting op de omgeving,
gekozen voor een afstand van 1.000 meter uit de terreingrens van de inrichting, omdat de brandervervanging een te verwaarlozen kleine verandering geeft van de luchtkwaliteit in de omgeving van de
centrale.
Het ontwerpbesluit heeft, tezamen met de overige van belang zijnde stukken, waaronder de aanvraag en het
verslag van het gehouden vooroverleg, in de periode van 11 augustus 2008 tot en met 22 september 2008
ter inzage gelegen in het gemeentehuis van de Gemeente Eemsmond. Deze ter inzage legging is bekend
gemaakt door plaatsing van een kennisgeving in de Nederlandse Staatscourant en het Dagblad van het
Noorden van respectievelijk 8 en 9 augustus 2008. Binnen deze periode is een ieder in de gelegenheid
gesteld daartegen zienswijzen naar voren te brengen.
Binnen de termijn van de ter inzage legging zijn geen zienswijzen ingekomen.

3.

TOETSING EN BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

3.1
Inleiding
De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de artikelen 8.8 tot en met 8.10 van de Wet
milieubeheer. In artikel 8.8 worden de aspecten aangegeven, die bij de beoordeling moeten worden
betrokken of in acht worden genomen, of waarmee rekening moet worden gehouden.
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
In artikel 8.10 worden de weigeringsgronden aangegeven. De relevante aspecten voor deze beschikking
komen in de hierna volgende hoofdstukken aan de orde.
3.2
Activiteitenbesluit
Met ingang van 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het
'Activiteitenbesluit') in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende ministeriële Regeling algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling
bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en installaties. Het Activiteitenbesluit is op
zowel de Wet milieubeheer (Wm) als de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) gebaseerd.
In de nieuwe systematiek geldt dat alle inrichtingen onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit
vallen, tenzij sprake is van een gpbv-installatie (beter bekend als de IPPC-bedrijven) genoemd in artikel 8.1
van de Wm. De term 'gpbv-installatie' staat voor 'geïntegreerde preventie en beperking van verontreiniging',
dat wil zeggen voor (individuele) installaties in een inrichting (bedrijf), die voorkomt in bijlage 1 van de IPPCrichtlijn.
Ingeval van de Eemscentrale is sprake van een zestal gpbv-installaties, waarvan vijf STEG-eenheden EC-3
t/m 7, die vallen onder categorie 1.1 van bijlage 1 van de IPPC-richtlijn (zie paragraaf 3.3 'IPPC richtlijn/
Best Beschikbare Technieken' van de considerans). Het Activiteitenbesluit is niet van toepassing op de
Eemscentrale, omdat het bedrijf een IPPC-inrichting is (gpbv-installaties omvat).
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3.2.1 GPBV-installaties
Omdat de aanvraag een gpbv-installatie betreft, zoals genoemd in artikel 8.1 Wm, is het activiteitenbesluit
slechts van toepassing voor zover het gaat om onderdelen uit het Besluit voorzieningen en installaties en/of
het Besluit opslaan in ondergrondse tanks (BOOT). Beide besluiten zijn overgegaan in het Activiteitenbesluit
zodat er overgangsrecht moet zijn. Het bevoegd gezag heeft vijfjaar de tijd om de specifieke voorschriften
op te nemen in de milieuvergunning. In het kader van de onderhavige procedure voor een
veranderingsvergunning zijn het Activiteitenbesluit, de Regeling, het BOOT en het Besluit voorzieningen en
installaties niet relevant.
3.3
IPPC richtlijn/Best Beschikbare Technieken
De Europese IPPC-richtlijn heeft tot doel het realiseren van een geïntegreerde preventie en beperking van
verontreiniging door in de richtlijn aangegeven industriële activiteiten en installaties. In de Nederlandse
wetgeving worden deze aangeduid als gpbv-installaties. De doelstelling moet worden gerealiseerd door
toepassing van de best beschikbare technieken (BBT), die zijn beschreven in BREF-documenten en diverse
nationale documenten.
De IPPC-richtlijn is geheel omgezet in nationale regelgeving, onder meer door middel van de Regeling
aanwijzing BBT-documenten. Voor de bepaling van BBT moet in ieder geval rekening worden gehouden met
de in tabel 1 van deze regeling opgenomen documenten, voor zover het de daarbij vermelde gpbvinstallaties betreft. Maar ook voor niet-gpbv-installaties kunnen deze documenten relevant zijn.
Met de in tabel 2 opgenomen documenten moet bij alle installaties en inrichtingen rekening worden
gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de
inrichting.
Hiervoor is reeds opgemerkt dat de Eemscentrale van Electrabel valt onder categorie 1.1 als aangegeven in
bijlage 1 van de IPPC-richtlijn. De centrale is dus een gpbv-installatie (IPPC-inrichting). Daarom is in deze
vergunning met de volgende BBT documenten rekening gehouden:
de BREF Grote stookinstallaties (BREF-LCP = Large Combustion Plants);
de BREF Monitoring.
Tevens is bij de onderhavige vergunningverlening, voor zover relevant, rekening gehouden met de volgende
rechtstreeks werkende besluiten en/of richtlijnen:
het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees-A);
de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NER);
de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB).
In de bijlage bij de aanvraag (KEMA-rapport d.d. 6 mei 2008) zijn de resultaten van de toetsing (IPPC-scan)
van de eenheden EC-3 t/m 7 aan de BREF-LCP (hoofdstuk 4) en aan de BREF Monitoring (hoofdstuk 5 van
de aanvraag) opgenomen.
De conclusie in hoofdstuk 6 van het KEMA-rapport is, dat de eenheden in bedrijf zijn met de best
beschikbare technieken (BBT) en dat de emissies naar lucht en de monitoring daarvan BAT-proof zijn (Best
Available Techniques). Uit de toetsing volgt dat de eenheden met de huidige/bestaande branders (DLN2.0)
en met de nieuwe branders (DLN2.6 +) IPPC-proof zijn. Wij onderschrijven de conclusie uit de IPPC-scan in
het KEMA-rapport bij de aanvraag. De NOx-emissie van de eenheden 3 - 7 met de huidige branders
(DLN2.0) voldoet aan de emissie-eis van 45 g/GJ uit Bees-A en aan de eis van 2 g/GJ jaargemiddeld voor
CO (190 ton/jaar) en de CnHm-eis van 1 g/GJ jaargemiddeld (85 ton/jaar) uit onze ambtshalve wijziging d.d.
17 augustus 2004 van de Wm-revisievergunning d.d. 15 oktober 1991.
Bij de hierna volgende behandeling van de verschillende milieuaspecten wordt de toetsing aan de BBTdocumenten nader uitgewerkt.
3.4
Nationale milieubeleidsplannen
Het algemene Rijksbeleid met betrekking tot het milieu is vastgelegd in de Nationale Milieubeleidsplannen
(NMP's). Doel van het milieubeleid is een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leven, in een
aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale natuur, zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten
of natuurlijke hulpbronnen uit te putten.
In het NMP zijn geen direct werkende bepalingen of beperkingen opgenomen voor het verlenen van
milieuvergunningen. Wel zijn onder andere landelijke doelstellingen geformuleerd voor de emissies van NOX,
SO2 en VOS.
Wij zijn van mening dat de werkwijze van de vergunninghouder niet in strijd is met de NMP's.
3.5
Provinciaal Omgevingsplan (POP)
Het provinciaal beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap is vastgelegd in het Provinciaal
Omgevingsplan (POP), dat op 14 december 2000 door Provinciale Staten is vastgesteld en op 5 juli 2006 is
geactualiseerd.
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De hoofddoelstelling van het POP is: "Voldoende werkgelegenheid en een voor mens en natuur leefbaar
Groningen met behoud en versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien (duurzame ontwikkeling)".
Specifiek voor de milieukwaliteit geldt als doel om overal in de provincie een basiskwaliteit voor het milieu te
realiseren, waarbij geen onaanvaardbare risico's voor mens en natuur te verwachten zijn.
Waar de milieukwaliteit beter is dan de basiskwaliteit mag deze niet verslechteren. Dit beginsel geldt voor
gebieden en niet voor individuele bronnen.
In de periode 2001-2010 dient prioriteit gegeven te worden aan die milieuaspecten, waarvoor de
basiskwaliteit nog niet is bereikt of de gestelde normen dreigen te worden overschreden, namelijk verzuring
en vermesting door diffuse bronnen, fijn stof in de lucht en ernstige bodemverontreiniging.
In het POP wordt verder aangegeven dat bij het vaststellen en beoordelen van de milieukwaliteit de meest
actuele en Europese en landelijke regelgeving, richtlijnen en circulaires worden gehanteerd.
In de onderhavige vergunning is hiermee rekening gehouden.
Het plan bevat ten aanzien van de activiteiten waarvoor vergunning wordt gevraagd en de milieuaspecten
die hierbij aan de orde zijn geen concrete beleidsbeslissingen.
3.6
Provinciale Milieuverordening
Op grond van de Wet milieubeheer heeft de Provincie Groningen een provinciale milieuverordening
vastgesteld (PMV). Hierin staan onder meer algemeen verbindende voorschriften, gericht op depots voor
klein chemisch afval. Er is bepaald dat gemeenten het depot voor klein chemisch afval ook moeten
openstellen voor het ontvangen van kleine hoeveelheden gevaarlijk afval afkomstig van bedrijven.
Daarnaast wordt in de PMV, ter vermijding van risico's voor de depothouder, een aantal gevaarlijke stoffen
genoemd die niet mogen worden opgenomen. In het "Reglement acceptatie huishoudelijke afval, KCA/KGA"
worden deze gevaarlijke stoffen expliciet vermeld. Onze PMV bevat voor de brandervervanging waarvoor
vergunning wordt gevraagd geen concrete beleidbeslissingen.
3.7
Branchespecifieke regelingen
Electrabel is toegetreden tot en/of neemt deel aan de volgende branchespecifieke regelingen of
convenanten met de overheid en de sector voor de productie van elektriciteit (E-centrales):
het Kolenconvenant van 24 april 2002;
het Convenant Benchmarking Energie Efficiency van 6 juli 1999;
het (nieuwe) Convenant SO2 Reductie van 26 juni 2008.
Ten aanzien van deze convenanten merken wij op dat het Kolenconvenant en het Convenant SO2 Reductie
niet relevant zijn voor een gasgestookte centrale; terwijl het Convenant Benchmarking is 'ingehaald' door de
CO2-emissiehandel. In de onderhavige procedure spelen de drie genoemde convenanten dus geen rol.
3.8
Milieuzorg en Bedrijfsmilieuplan
3.8.1
Milieuzorg
In het huidige milieubeleid wordt de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven vooropgesteld.
Hieruit volgt de behoefte dat bedrijven beschikken over een intern milieuzorgsysteem.
De Eemscentrale van Electrabel beschikt over een gecertificeerd bedrijfsintern milieuzorgsysteem (BIMS) op
basis van ISO 14001. De IPPC-scan van KEMA bij de aanvraag wijst uit dat het milieuzorgsysteem BATproof is. Bij het stellen van voorschriften in het kader van de onderhavige brandervervanging hebben wij
hiermee rekening gehouden.
3.8.2
Bedrijfsmilieuplan
Electrabel heeft een BedrijfsMilieuPlan Eemscentrale 2005 - 2008 van 23 juni 2005 (BMP-1).
De (milieu) maatregelen in BMP-1 worden geborgd in het BIMS. Elk jaar geeft het bedrijf in haar verplichte
Milieujaarverslag (MJV) inzicht in de getroffen c.q. te treffen milieumaatregelen en de bijbehorende
resultaten.
Wij zijn van oordeel dat Electrabel voor de Eemscentrale voldoende inspanning levert om de milieubelasting
van haar activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
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3.9
Groene wetten
3.9.1
Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op gebiedsbescherming, en de Vogel- en Habitatrichtlijn
zijn volledig in deze wet geïmplementeerd. De activiteit vindt plaats in of in de nabijheid van een beschermd
natuurmonument en/of een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Er moet daarom worden beoordeeld of de activiteit de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van
soorten kan verslechteren, bezien in het licht van de instandhoudingsdoelstelling, of een verstorend effect
kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Als hiervan sprake is moet een vergunning
ingevolge de Natuurbeschermingswet worden aangevraagd.
Als vervolgens niet kan worden uitgesloten dat de activiteit, afzonderlijk of in combinatie met andere
projecten of handelingen, significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende gebied moet de
initiatiefnemer een passende beoordeling maken van de gevolgen voor dit gebied, waarbij rekening wordt
gehouden met de instandhoudingsdoelstelling van dat gebied. Met betrekking tot de hierboven genoemde
aspecten overwegen wij het volgende.
Gezien de situering van de inrichting en de aard van de aangevraagde verandering (brandervervanging) in
de activiteiten en de emissies, kan ons inziens worden uitgesloten dat er een (in)direct effect zal zijn op de
kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten, bezien in het licht van de
instandhoudingsdoelstelling, of op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. Er is naar onze mening
daarom geen sprake van een vergunningplicht ingevolge de Natuurbeschermingswet.
Gelet op hetgeen hiervoor is weergegeven zijn wij van oordeel dat in het kader van de Wm geen
aanvullende voorschriften nodig zijn.
3.9.2 Flora en faunawet
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de individuele beschermde plant- en diersoorten.
In de Flora- en faunawet is een verbod opgenomen tot het beschadigen, doden, vernielen, verontrusten
en/of verstoren van beschermde plant- en diersoorten dan wel het beschadigen, vernielen en/of verstoren
van de nesten, holen, voortplanting- en rustplaatsen van beschermende diersoorten. Dit houdt in dat als de
oprichting of het in werking zijn van een vergunningplichtige inrichting leidt tot negatieve effecten op
(voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van) beschermde soorten, ontheffing op grond van de Flora- en
faunawet vereist kan zijn.
Op basis van de aanvraag kan worden aangenomen dat de vervanging van de aanwezige
gasturbinebranders door een nieuwer type branders met een lagere specifieke NOX-emissie geen negatieve
milieugevolgen/-effecten heeft op of in de nabijheid van het terrein waar de onderhavige inrichting is
gevestigd. De ecologische situatie ten aanzien van flora en fauna en eventueel aanwezige
ontheffingsplichtige plant- en diersoorten, voortplantings-, rust- en verblijfplaatsen van vogels en/of
ontheffingsplichtige diersoorten ondergaat geen verandering door de brandervervanging.
De luchtkwaliteit en de depositie in de wijde omgeving van de centrale verandert niet.
Wij zijn daarom van mening dat voor het in werking hebben van de aangevraagde brandervervanging geen
ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet nodig is.
Gelet op de in de voorgaande alinea's weergegeven feiten en omstandigheden zijn wij tevens van oordeel
dat met betrekking tot de aangevraagde brandervervanging geen redenen aanwezig zijn om aan de
aangevraagde vergunning ingevolge de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften te verbinden.
3.10

Afvalstoffen

3.11
Overwegingen voor primaire ontdoeners van afvalstoffen
In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie, waarbij paragraaf 13.5 specifiek
ingaat op de aanpak van afvalpreventie bij bedrijven. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen
van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de
handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (InfoMil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het
ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.
In hoofdstuk 4 van de aanvraag is aangegeven dat inbouw van de nieuwe verbrandingsystemen (branders)
geen invloed heeft op het ontstaan van afvalstoffen binnen de inrichting. Wij stemmen hiermee in en zijn van
oordeel dat er geen redenen zijn om in deze vergunning aanvullende voorschriften inzake afvalstoffen op te
nemen.
3.12
Afvalwater
Instructieregeling
In hoofdstuk 5 van de aanvraag is opgenomen dat vervanging van de branders van de gasturbines geen
verandering tot gevolg heeft in de waterhuishouding van de centrale en het ontstaan van afvalwater.
Wij stemmen in met deze conclusie en zijn van oordeel dat er geen redenen zijn om aanvullende
voorschriften inzake afvalwater op te nemen in deze vergunning.
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3.13
Lucht
3.13.1 Inleiding
De belangrijkste naar de lucht uitgestoten verbrandingsemissies door het verstoken van aardgas in
gasturbines, die milieuhygiënisch relevant zijn, bij de aangevraagde brandervervanging, zijn de emissie van:
Stikstofoxiden (NOX), in de vorm van stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2), die worden
uitgedrukt als concentratie in mg/nm3 rookgas bij 15% zuurstof (O2) in het rookgas of als specifieke
emissie in grammen NO2 per GigaJoule brandstof (g/GJ) en als uitgeworpen jaarvracht in ton/jaar.
Koolmonoxide (CO), uitgedrukt in mg/nm3 bij 15% O2 of g/GJ en in ton/jaar.
Koolwaterstoffen (CxHy), uitgedrukt als methaan (CH4) in mg/nm3 bij 15 % O2 of g/GJ en ton/jaar.
De concentratie van CO en CxHy in het rookgas, samen aangeduid als onverbrand, zijn een maat voor de
kwaliteit van de verbranding. Hoge concentraties onverbrand in het rookgas duiden op een onvolledige
verbranding van de brandstof en geven een slecht rendement van het (verbrandings)proces. De uitworp van
NOX door de Eemscentrale valt onder de NOx-emissiehandel. De gpbv-installaties EC-3 t/m 7 moeten echter
voor de emissie van NOX minimaal aan BBT, uit de BREF-LCP, voldoen. In aansluiting op de toetsing aan de
BREF-LCP zijn de (aangevraagde) BBT-grenswaarden voor NOX in een vergunningvoorschrift vastgelegd.
Ten aanzien van de emissies naar lucht is de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR) van toepassing.
Deze richtlijn is in 2003 ingrijpend herzien, waarbij de normstelling is aangescherpt, en in 2004 uitgebreid op
het gebied van de minimalisatieverplichte stoffen, en aangevuld als gevolg van de IPPC-richtlijn.
Bestaande installaties die vallen onder de IPPC-richtlijn, moeten uiterlijk in oktober 2007 aan de nieuwe
NeR-eisen voldoen, de overige bestaande installaties uiterlijk in oktober 2010. Voor nieuwe installaties en
ingrijpende veranderingen aan bestaande installaties gelden de nieuwe NeR-eisen vanaf het moment van
vergunningverlening. De gpbv-installaties in de Eemscentrale voldoen aan de IPPC-richtlijn en de BREFLCP. De gehele centrale is BBT en daarmee IPPC-proof.
In hoofdstuk 6 van de aanvraag wordt de emissie van NOX, CO en CH (koolwaterstoffen) naar lucht bij het
gebruik van de nieuwe branders nader gekwantificeerd als concentratie en als jaarvracht, waarvoor
vergunning wordt gevraagd. De aangevraagde emissieconcentraties dienen getoetst te worden aan de
BREF-LCP en aan het Bees-A. In de navolgende beschouwing wordt per emissiecomponent ingegaan op de
thans vergunde emissies en de werkelijke emissies, beide met de huidige ('oude') branders DLN2.0, en op
de aangevraagde en de in deze vergunning opgenomen emissiegrenswaarden, te realiseren met de nieuwe
branders DLN2.6+.
3.13.2 Nadere beschouwing over de aangevraagde emissieconcentraties en jaarvrachten.
Stikstofoxiden (NOX): Omdat Electrabel sinds 1 juli 2005 deelneemt aan de Nederlandse NOx-emissiehandel
hebben de in de thans vigerende vergunningen -oprichting van 15 oktober 1991 en ambtshalve wijziging
van 17 augustus 2004- opgenomen emissiegrenswaarden (concentratie en jaarvracht) thans geen
rechtskracht meer. In ons besluit van 17 augustus 2004 is op pagina 8 t/m 10 ingegaan op de NOx-eisen uit
ons besluit van 15 oktober 1991 en de werkelijke NOx-emissie in de jaren 1999 t/m 2002.
Samenvattend was in die periode de jaargemiddelde specifieke NOx-emissie, over alle vijf eenheden,
ongeveer 30 g/GJ en de jaarvracht maximaal 2.000 ton NOX. Uit de milieujaarverslagen over 2000 t/m 2007
blijkt dat de jaargemiddelde NOx-emissie in g/GJ sterk afhankelijk is van de belasting (in % van vollast)
waarop de afzonderlijke eenheden in bedrijf zijn. Dit komt ook duidelijk naar voren uit de emissiekarakteristieken voor NOX in ppm (1 ppm = 0,5 g/GJ) als functie van de belasting, voor de oude (bestaande)
en de nieuwe branders.
Bij de oude branders stijgt de NOx-concentratie in de rookgassen zeer scherp bij belastingen van 60% en
lager. Bij de nieuwe branders treedt pas een geleidelijke stijging op vanaf belastingen lager dan 40%.
Het gevolg hiervan is dat met de nieuwe branders lagere jaargemiddelde NOx-emissie(concentratie)s
gerealiseerd kunnen worden. De mate waarin is afhankelijk van de belastingen waarop de afzonderlijke
eenheden gedurende een kalenderjaar draaien (inzetpatroon is afhankelijk van de vraag naar elektriciteit) en
het aantal draaiuren (per eenheid en per jaar) bij een benodigde belasting.
De jaarvracht NOX per eenheid is/blijft uiteraard afhankelijk van het aantal draaiuren bij een bepaalde
(deel)belasting. Vanaf ongeveer 2003 worden de eenheden EC-3 t/m 7 meer op deellast, belastingen lager
dan circa 50%, ingezet. Jaargemiddelde emissies tussen 35 en 40 g/GJ per eenheid komen dan voor
(maximum 41 g/GJ voor EC-6 in 2003), maar ook jaargemiddelden tussen 25 en 30 g/GJ (minimum 21 g/GJ
voor EC-7 in 2007). Deze waarden staan vermeld in de MJV's over de jaren 2000 t/m 2007.
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Gedurende die acht jaren was de jaargemiddelde specifieke NOx-emissie als volgt: EC-3: 30,5 g/GJ; EC-4:
25,3 g/GJ; EC-5: 28,1 g/GJ; EC-6: 28,8 g/GJ en EC-7: 25,8 g/GJ. Het gemiddelde van alle vijf eenheden in
2000 t/m 2007 was 27,3 g/GJ. De jaarvracht NOX van alle vijf eenheden was in die jaren ongeveer 2.000 ton
(gemiddeld 400 ton/jaar per eenheid). Bij 7.500 vollasturen per jaar (per eenheid) komt dit overeen met
ongeveer 55 kg/h. Voor de nieuwe branders vraagt Electrabel een NOx-emissie aan van 35 g/GJ (41 mg/nm3
bij 15% O2) als daggemiddeld en 30 g/GJ (35 mg/nm3 bij 15% O2) als jaargemiddelde en een jaarvracht
1.750 ton. Hierbij heeft het bedrijf rekening gehouden met een verdere toename van het aantal bedrijfsuren
op deellast, bij belastingen lager dan 40% van vollast.
Wij zijn van oordeel dat de aangevraagde waarden van 35 g/GJ (daggemiddelde) en 30 g/GJ
(jaargemiddelde) in redelijkheid vergunbaar zijn voor de nieuwe branders, rekening houdend met de NOXemissiekarakteristiek uit de aanvraag en meer deellastbedrijf.
De aangevraagde jaarvracht van 1.750 ton is 12,5% lager dan de huidige jaarvracht van 2.000 ton.
Hiermee blijven de eenheden, ook met de nieuwe branders, in bedrijf met de best beschikbare techniek,
zoals die de afgelopen tien jaar is gerealiseerd met de bestaande 'oude' branders.
Het daggemiddelde van 35 g/GJ, het jaargemiddelde van 30 g/GJ en de jaarvracht van 1.750 ton NOX zijn
vastgelegd in een NOx-voorschrift. De NOx-eisen in g/GJ vallen binnen de range van 50-90 (80-120) mg/nm3
(droog, 15% O2), overeenkomend met 43-77 (69-103) g/GJ, voor bestaande gasturbines.
De waarden tussen haakjes geven de split view weer. Omdat het bij EC-3 t/m 7 gaat om bestaande
gasturbines waarop nieuwe branders geïnstalleerd gaan worden moet naar ons oordeel, in lijn met Bees-A,
tevens getoetst worden aan de emissie-eisen uit de BREF-LCP voor nieuwe gasturbines.
Voor compleet nieuwe gasturbines geeft de BREF-LCP (juli 2006) voor NOX een range van 20-50 mg/nm3
(17-43 g/GJ).
Deze NOx-emissiewaarden (ranges) zijn daggemiddelden. De daggemiddelde emissie-eis voor de nieuwe
branders van EC-3 t/m 7 van 35 g/GJ valt binnen de range van 17-43 g/GJ uit de BREF-LCP (tabel 7.36/p.
481) voor geheel nieuwe gasturbines. De nieuwe brandersystemen voldoen aan de best beschikbare
technieken, zijn BBT, als bedoeld in de IPPC-richtlijn. Met de nieuwe branders van het type DLN2.6+, Dry
low-NOx premix burners, wordt met laag NOx-voormengbranders en droge technieken voldaan aan de NOXemissierange voor nieuwe gasturbines.
Het toepassen van de nageschakelde techniek selectieve katalytische reductie (SCR als De-NOx-installatie)
om NOX uit de rookgassen te verwijderen is voor de gasturbines van de Eemscentrale niet nodig, omdat BBT
met de nieuwe branders (procesgeïntegreerd) bereikt wordt. De specifieke NOx-waarden (g/GJ) uit het NOxvoorschrift mogen niet gecorrigeerd worden met de correcties voor rendement en stookwaarde uit Bees-A,
omdat de NOx-eis uit Bees-A (45 g/GJ), gelet op de best beschikbare techniek uit de BREF-LCP,
achterhaald is (geen BBT meer is) voor de eenheden EC-3 t/m 7: de NOx-emissie-eisen zijn vastgelegd in
het aan deze vergunning verbonden NOx-voorschrift (voorschrift 1.1.1). Dit is in lijn met uitspraken van de
Raad van State en het Besluit van 9 april 2008 in Stb. 135-2008 tot wijziging van o.a. art. 26 en toevoeging
van art. 28a aan Bees-A. Bij installatie van de nieuwe branders treedt er geen verandering op van het
meetregime uit Bees-A voor de eenheden EC-3 t/m 7.
Koolmonoxide (CO): In de aanvraag (pagina 16) staat vermeld dat een bijkomend effect van de nieuwe
branders met een veel lagere NOx-concentratie bij deellast, een stijging geeft van de CO-concentratie in de
rookgassen. Bij 30% belasting van een eenheid kan de CO-concentratie oplopen tot 100 ppm (125 mg/nm3
en ca. 40 g/GJ). Vanaf 40% belasting is de CO-emissie lager dan 5 ppm (6,25 mg/nm3 en ca. 2 g/GJ).
De emissiegrenswaarde voor CO in ons besluit van 17 augustus 2004 is 2 g/GJ als jaargemiddelde en een
jaarvracht van 190 ton CO. De werkelijke CO-emissie in 2000 t/m 2007 was voor de afzonderlijke eenheden
als volgt: EC-3: 1,75 g/GJ; EC-4: 1,1 g/GJ; EC-5: 1,5 g/GJ; EC-6: 2,0 g/GJ en EC-7: 1,5 g/GJ
(jaargemiddelden). Het jaargemiddelde van de vijf eenheden was in die jaren 1,5 g/GJ.
Bij een vergunde jaargemiddelde CO-emissie van 2,0 g/GJ, een rendement van 55% en 7.500 vollasturen
hoort een jaarvracht van ongeveer 35 ton CO per eenheid, ofwel 175 ton/jaar voor alle vijf eenheden
(vergund is 190 ton/jaar). Bij de nieuwe branders en meer deellastbedrijf zal de specifieke CO-emissie als
daggemiddelde en als jaargemiddelde gaan toenemen in vergelijking met de 'oude' branders.
Ook de jaarvracht van CO zal hierdoor gaan stijgen. Electrabel vraagt voor de nieuwe branders voor CO een
daggemiddelde aan van 25 g/GJ, een jaargemiddelde van 4 g/GJ en een jaarvracht van 500 ton.
Voor de jaarvracht betekent dit globaal meer dan een verdubbeling ten opzichte van de huidige vergunde
CO-emissie van 190 ton/jaar en de werkelijke CO-uitworp van 175 ton/jaar. Een jaarvracht van 500 ton
correspondeert met een specifieke CO-emissie als jaargemiddelde van 4 g/GJ (een verdubbeling t.o.v. de
huidige waarde van 2 g/GJ). Het aangevraagde daggemiddelde voor CO van 25 g/GJ treedt op bij
belastingen die lager zijn dan circa 45% van vollast (1 ppm = 1,25 mg/nm3 = 1 g/GJ).
Bij een minimum belasting van 20% loopt de CO-emissie op tot 500 ppm (625 mg/nm3 bij 15% O2) ofwel 500
g/GJ. Als een eenheid 24 uur op circa 20% belasting zou draaien is een daggemiddelde van 25 g/GJ niet
haalbaar.
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In de praktijk van een normale bedrijfsvoering zal een dergelijke situatie van continue minimum belasting
naar onze mening niet voorkomen. En ook hier dient naar ons oordeel, evenals voor NOX, de 'pijn' van de
hogere CO-emissie, die inherent is aan de lagere N0x-emissie, evenredig verdeeld te worden over de
eenheden; zodanig dat met elke afzonderlijke eenheid een redelijk daggemiddelde voor CO van 25 g/GJ
gehaald kan worden en een jaargemiddelde van 4 g/GJ. Dat wil zeggen de hoge CO-concentratie bij
bedrijfsuren met lage belastingen, globaal lager dan 40%, dienen gecompenseerd te worden door
bedrijfsuren met belastingen hoger dan 40%. Op het jaargemiddelde en op de jaarvracht door alle vijf
eenheden heeft dit geen invloed. In het CO-voorschrift (voorschrift 1.1.2) hebben wij een daggemiddelde van
25 g/GJ, een jaargemiddelde van 4 g/GJ en jaarvracht van 500 ton CO vastgelegd.
Koolwaterstoffen (CxHy), berekend als methaan (CH4): De nieuwe brandersystemen geven, in combinatie
met een lagere emissie van stikstofoxiden, een hogere emissie van koolwaterstoffen (CH).
De CH-eis in ons besluit van 17 augustus 2004 is 1 g/GJ jaargemiddeld en 85 ton/jaar.
De werkelijke CH-emissie in 2000 t/m 2007 was als volgt: EC-3: 0,9 g/GJ; EC-4: 0,5 g/GJ; EC-5: 0,6 g/GJ;
EC-6: 0,5 g./GJ en EC-7: 0,6 g/GJ. De per eenheid uitgeworpen jaarvrachten voldoen ruimschoots aan de
vergunningeis. Voor de nieuwe branders vraagt Electrabel een CH-emissie aan van 5 g/GJ daggemiddeld en
2 g/GJ jaargemiddeld met een jaarvracht van 100 ton. De totale jaarvracht van 100 ton CH is iets hoger dan
de huidige eis van 85 ton/jaar uit de vigerende vergunning. Met 55% rendement bij 7.500 vollasturen is
tenminste een jaargemiddelde CH-emissie van 2 g/GJ noodzakelijk. Een daggemiddelde van 5 g/GJ is
hierbij een haalbare waarde. Eventueel optredende pieken in de CH-emissie bij lage belastingen moeten
dan worden 'weggewerkt' door middel van een verdeling van de totale belasting over de vijf eenheden.
In het CxHy-voorschrift (voorschrift 1.1.3) hebben wij een daggemiddelde van 5 g/GJ, eenjaargemiddelde
van 2 g/GJ en een jaarvracht van 100 ton CH vastgelegd.
3.13.3 Immissiegrenswaarden
Op basis van hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, ingevoegd bij Wet van 11
oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (Luchtkwaliteitseisen), hierna: Wet luchtkwaliteit of WLK)
en de EG-luchtkwaliteitsnormen gelden immissiegrenswaarden voor fijn stof, stikstofdioxide, stikstofoxiden,
zwaveldioxide, lood, koolmonoxide en benzeen. Voor de Eemscentrale (EC-20 en EC-5 t/m EC-7) is in 2001
een MER-evaluatie uitgevoerd voor o.a. de luchtemissie van NOx, CO en CxHy.
De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in het rapport 'Verslag evaluatie-onderzoek MER Electrabel
(voorheen EPON) voorde oprichting van de elektriciteitscentrale in de Eemshaven'(september 2001) van
Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland en Provincie Groningen. De verspreidingsberekeningen voor de
bepaling van de NOx-immissie, concentratie op leefniveau, zijn hierbij uitgevoerd met een gemiddelde
emissie over 1997 t/m 1999 van 1.945 ton NOx per jaar.
De maximale jaargemiddelde bijdrage van de gehele Eemscentrale aan de immissie van NOx is berekend
op 1,5 ug/m3 bij een achtergrondconcentratie van circa 20 ug/m3. In het kader van het MER en de
milieuvergunningen voor de beide nog te realiseren nieuwe energiecentrales in de Eemshaven van NUON
(1.200 MWe) en RWE (1.600 MWe), hebben wij de cumulatieve effecten van de emissies (o.a. NOX en CO)
van deze beide nieuwe centrales, de bestaande centrale van Electrabel en een derde nieuwe gasgestookte
centrale (Advanced Power, 1200 MWe), getoetst aan de wettelijke grenswaarden voor de lucht uit de Wet
luchtkwaliteit.
Aan de hand van de resultaten van deze cumulatieve verspreidingsberekeningen hebben wij na toetsing
hiervan kunnen vaststellen dat er in geen enkel geval sprake is van een overschrijding van de
immissiegrenswaarden uit de WLK, thans niet en met de nog te realiseren centrales niet.
Aangezien de NOx-emissie van de eenheden EC-3 t/m 7 met ruim 10% afneemt, zal ook de bijdrage van de
Eemscentrale aan de immissie met hetzelfde percentage dalen. De invloed van de toename van de emissie
van CO en CH, via de 65 m. hoge schoorstenen van de gasturbines, is van marginale invloed op de
luchtkwaliteit in het Eemshavengebied, omdat de bijdrage van de gasturbines aan de immissie gering is.
Terwijl het verschil tussen de achtergrondconcentratie van CO en CH (inclusief de bijdragen van de
bestaande en de toekomstige centrales) en de (wettelijke) grenswaarden aanzienlijk is.
Thans is er in het Eemshavengebied geen overschrijding van (wettelijke) luchtkwaliteitsnormen; terwijl deze
op basis van verspreidingsberekeningen, waarbij tevens rekening is gehouden met toekomstige nieuwe
centrales (cumulatieve effecten), niet zullen gaan optreden.
3.14
Geluid
3.14.1 Inleiding
Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de
inrichting volledig gebruik maakt van de vergunde capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode.
Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van
het in werking zijn van de inrichting.
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In hoofdstuk 7 van de aanvraag staat vermeld dat de nieuwe branders geen invloed hebben op de
geluidproductie van de installaties en de geluidbelasting van de omgeving. Wij stemmen hiermee in en
achten het niet nodig aanvullende geluid- en /of trillingvoorschriften aan deze vergunning te verbinden.
3.15

Bodem

3.16
Het kader voor de bescherming van de bodem
Het (nationale) preventieve bodembeschermingbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten.
Het ministerie van VROM heeft de NRB in overleg met vergunningverleners, onderzoeksinstellingen en
bedrijfsleven opgesteld. Deze richtlijn is ontwikkeld om vergunningvoorschriften te uniformeren en te
harmoniseren. Met de NRB kunnen (voorgenomen) bodembeschermende maatregelen en voorzieningen
binnen inrichtingen worden beoordeeld en kan de besluitvorming met betrekking tot een optimale
bodem beschermingstrategie worden gestuurd.
De vervanging van de branders is niet van invloed op de kwaliteit van de bodem en de aanwezige
bodembeschermende voorzieningen. Het stellen van aanvullende voorschriften is daarom niet nodig.
3.17
Veiligheid
3.17.1 Besluit Risico's Zware Ongevallen
Het overheidsbeleid inzake externe veiligheid is gericht op het beheersen van risico's van activiteiten en het
realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Hiertoe is in het Besluit Risico's Zware Ongevallen 1999
(BRZO 1999) vastgelegd bij welke hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen volgens de in dit besluit
aangegeven systematiek naar de veiligheidsrisico's moet worden gekeken.
De Eemscentrale is geen BRZO-bedrijf en valt niet onder het BEVI. Het aspect externe veiligheid is niet
relevant voor de onderhavige verandering.
3.18
Energie
3.18.1 Algemeen
Het landelijke beleid op het gebied van energie richt zich vooral op het terugdringen van het gebruik van
energie; wij hebben deze doelstelling overgenomen. Belangrijke instrumenten in het energiebeleid vormen
de meerjarenafspraken over verbetering van de energie-efficiency en het convenant Benchmarking Energie
Efficiency. Naast deze instrumenten geeft de Wm-vergunning ons de mogelijkheid om energiebesparing te
concretiseren bij individuele bedrijven. De CO2-uitworp door de gpbv-installaties EC-3 t/m 7 valt onder de
CO2-emissiehandel. Op grond van art. 8.13a, lid 2 mogen wij geen eisen stelen aan de CO2-emissie en een
zuinig gebruik van energie binnen de inrichting. De eenheden EC-3 t/m 7 voldoen, op grond van de door de
KEMA uitgevoerde IPPC-scan, met een elektrisch rendement van ca. 55% aan de best beschikbare
technieken uit de BREF-LCP. Als gevolg van de aangevraagde brandervervanging neemt het rendement
met 0,4%-punt toe tot ca. 55,4%. Wij achten het niet nodig om in dit geval aanvullende voorschriften over het
onderwerp 'energie' op te nemen in deze vergunning.
Volledigheidshalve merken wij nog op dat de voorschriften nrs. 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de aan deze
vergunning verbonden voorschriften gefaseerd en per eenheid -nadat per gasturbine de nieuwe branders
zijn geïnstalleerd en in bedrijf genomen- de voorschriften G.6 voor CO en G.7 voor CxHy uit ons besluit van
17 augustus 2004 vervangen. Dit volgt uit het bepaalde in onderdeel 5.1, onder "ten tweede", van het
dictum, en voorschrift nr. 1.1.4 van de aan deze vergunning verbonden voorschriften.
Voor het overige blijven de voorschriften uit de eerder voor de inrichting verleende vergunningen
onverminderd van kracht.
3.19
Grond- en hulpstoffen
3.19.1 Grondwater
Voor het onttrekken van grondwater wordt een aparte vergunning verleend. Om verdroging te bestrijden
wordt onttrekking van grondwater alleen toegestaan als voor de processen een hoge kwaliteit water
noodzakelijk is. De Eemscentrale maakt geen gebruik van grondwater.
3.19.2 Grondstoffen
Het beleid van de overheid richt zich op een zuinig gebruik van primaire grondstoffen en de toepassing van
milieuvriendelijke grond- en hulpstoffen. Als gevolg van de toename van het rendement bij vollast daalt het
aardgasverbruik van de eenheden 3 t/m 7. Inbouw van de nieuwe branders zal niet leiden tot een
verandering in het gebruik van andere grond- en hulpstoffen en van (leiding)water.
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3.20
Verkeer en vervoer
Bij de beslissing op een aanvraag dienen wij ook de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer of goederen van en naar de inrichting te betrekken.
Vervoersmanagement is vooral van belang bij bedrijven waar veel mensen werken, waar veel bezoekers
komen en/of waar grote stromen goederen vervoerd worden. In de provinciale beleidsnotitie " Verruimde
reikwijdte en Vergunningverlening" van 27 mei 2003 is voor een aantal aspecten die onder de verruimde
reikwijdte vallen, richtinggevende relevantiecriteria vastgelegd. Voor vervoersbewegingen zijn de
richtinggevende relevantiecriteria meer dan 100 werknemers en/of meer dan 500 bezoekers per dag en/of
meer dan 2 miljoen transportkilometers per jaar. Deze relevantiecriteria zijn bij de Eemscentrale niet van
toepassing.
Overigens zijn wij op grond van de aanvraag van oordeel dat inbouw van de nieuwe branders niet zal leiden
tot een verandering in de verkeer- en vervoersituatie.
3.21
Installaties
3.21.1 Overige installaties
De brandervervanging bij de gasturbines 3 t/m 7 is niet van invloed op de milieuaspecten van de overige
installaties (bv. stoomketels en transformatoren) in de Eemscentrale.
3.22
Overige aspecten
3.22.1 Strijd met andere wetten en algemene regels
In artikel 8.9 wordt aangegeven, dat de vergunning niet in strijd mag zijn met andere relevante wetgeving.
Door het van kracht worden van deze vergunning ontstaat geen strijd met regels die met betrekking tot de
inrichting gelden, gesteld bij of krachtens de Wm, dan wel bij of krachtens de in artikel 13.1, tweede lid,
genoemde wetten.
4.

CONCLUSIE

4.1
Algemeen
Uit de overwegingen volgt dat de gevraagde vergunning onder voorschriften ter bescherming van het milieu
kan worden verleend.
5.

BESLUIT

5.1
Vergunning
Gelet op de Wet milieubeheer en de hiervoor genoemde overwegingen besluiten wij:
Ten eerste:
aan Electrabel Nederland NV te Zwolle te verlenen, ten behoeve van haar Eemscentrale te Eemshaven, een
vergunning tot het veranderen van een inrichting voor de productie van elektriciteit, het veranderen van de in
deze inrichting gebezigde werkwijze, en het in werking hebben van deze verandering, als bedoeld in artikel
8.1, eerste lid, sub b en c, van de Wet milieubeheer, een en ander te behoeve van het gefaseerd vervangen
van de brandersystemen van de gasturbines van vijf aardgasgestookte STEG (Stoom En Gas)-eenheden,
zijnde de gasturbines van de STEG-eenheden EC-3 t/m EC-7, op basis van de aanvraag en de daarbij
behorende bescheiden.
Ten tweede:
de voorschriften G.6 (CO-emissie maximaal 2 g/GJ jaargemiddeld) en G.7 (CnHm-emissie maximaal 1 g/GJ
jaargemiddeld), verbonden aan ons besluit van 17 augustus 2004, nr. 2004-16.163/34, MV, voor de STEGeenheden EC-3 t/m EC-7, in te trekken, aldus dat deze voorschriften per STEG-eenheid gelden als
ingetrokken met ingang van de dag waarop het bevoegd gezag de met de desbetreffende STEG-eenheid
corresponderende mededeling van ingebruikname als bedoeld in voorschrift 1.1.4 heeft ontvangen.
5.2
Verhouding aanvraag-vergunning
De hoofdstukken 4 'Afvalstoffen', 5 Water', 7 'Geluid en trillingen', 8 'Bodem', 9 'Veiligheid', 10 'Energie',
11 'Grond- en hulpstoffen' en 12 'Verkeer en vervoer' van de aanvraag maken deel uit van de vergunning.
Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de
voorschriften bepalend.
5.3
Geldigheid van de vergunning
Deze vergunning vervalt, voor zover de hierbij vergunde veranderingen niet binnen drie jaar nadat de
vergunning onherroepelijk is geworden dan wel in werking is getreden, zijn voltooid en in werking gebracht.
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5.4
Ondertekening en verzending
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.
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Verzonden op:
Een exemplaar van dit besluit is gezonden aan:
(het bedrijf) Electrabel Nederland NV te Zwolle (t.a.v. dhr. H. Jansen);
(de bedrijfslocatie) Eemscentrale te Eemshaven (t.a.v. dhr. B. van Keulen);
het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Eemsmond;
de inspecteur van VROM-Inspectie Noord;
het havenschap Groningen Seaports;
Ministerie van LNV-directie Noord;
de Commandant van de Regionale Brandweer;
Rijkswaterstaat-directie Noord.
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1

LUCHT

1.1
Emissie van stoffen uit puntbronnen: Gasturbines van de STEG-eenheden EC-3 t/m EC-7
1.1.1
De STEG-eenheden EC-3 t/m EC-7 moeten, binnen een maand na de ingebruikname van de nieuwe
brandersystemen op elke afzonderlijke gasturbine, zodanig worden gebruikt en onderhouden, dat de
specifieke uitworp van stikstofoxiden (NOX), berekend als NO2, met het rookgas, betrokken op de onderste
verbrandingswaarde van de brandstof en op droog rookgas, bij alle belastingen niet meer bedraagt dan 35
g/GJ als daggemiddelde en 30 g/GJ als jaargemiddelde.
De jaarlijkse uitworp (jaarvracht) aan NOX, berekend als NO2, mag niet meer bedragen dan 1.750 ton per
jaar.
1.1.2
De STEG-eenheden EC-3 t/m EC-7 moeten, binnen een maand na de ingebruikname van de nieuwe
brandersystemen op elke afzonderlijke gasturbine, zodanig worden gebruikt en onderhouden, dat de
specifieke uitworp van koolmonoxide (CO) met het rookgas, betrokken op de onderste verbrandingswaarde
van de brandstof en op droog rookgas, bij alle belastingen niet meer bedraagt dan 25 g/GJ als
daggemiddelde en 4 g/GJ als jaargemiddelde.
De jaarlijkse uitworp (jaarvracht) aan CO mag niet meer bedragen dan 500 ton per jaar.
1.1.3
De STEG-eenheden EC-3 t/m EC-7 moeten, binnen een maand na de ingebruikname van de nieuwe
brandersystemen op elke afzonderlijke gasturbine, zodanig worden gebruikt en onderhouden, dat de
specifieke uitworp van koolwaterstoffen (CxHy) met het rookgas, berekend als methaan (CH4), betrokken op
de onderste verbrandingswaarde van de brandstof en op droog rookgas, bij alle belastingen niet meer
bedraagt dan 5 g/GJ als daggemiddelde en 2 g/GJ als jaargemiddelde.
De jaarlijkse uitworp (jaarvracht) aan CxHy, berekend als CH4, mag niet meer bedragen dan 100 ton per jaar.
1.1.4
Van elke ingebruikname van een nieuwe brandersysteem dient aan het bevoegd gezag mededeling te
worden gedaan.
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