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HOOFDSTUK

1.1

1

Inleiding

AANLEIDING
Nuon verzorgt op dit moment de opwek en distributie van elektriciteit en warmte (stoom en
warm water) op het Industriepark Kleefse Waard te Arnhem met een gasgestookte
gasturbine-installatie (WKC) uit 1993. Nu deze WKC bijna 20 jaar oud is, is het een logisch
moment om na te denken over levensduurverlenging of vervanging van deze eenheid.
Uit analyses van Nuon komt de nieuwbouw van een biomassacentrale positief naar voren.
Een dergelijke eenheid zorgt voor vergroening van Nuons productiepark, is rendabel
vanwege de mogelijkheid van SDE+ subsidie en sluit goed aan bij de vraag naar stoom en
warmte van het industriepark en het stadsverwarmingsnet.
In voorliggende startnotitie wordt het voornemen tot de realisatie van de biomassacentrale

Afbeelding 1

in Arnhem beschreven, op het industriepark de Kleefse Waard. In onderstaande afbeelding

Voorkeurslocatie

is aangegeven wat de voorkeurslocatie van de nieuwe biomassacentrale is en waar de

biomassacentrale Kleefse

bestaande WKC staat.

Waard.

Biomassa
WKC

centrale
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Vergunde situatie
Nuon is in het bezit van een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer ( Wm, 2007)
en Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo, 2000) ten behoeve van het opwekken van
elektriciteit en stoom en een centrale afvalwaterzuivering. De activiteiten bestaan uit:


Elektriciteitsproductie (45 MWe).



Stoomopwekking (max. 110 ton/h).



Productie van koude (koelwater) (4000 kW).



Productie van perslucht (15.000 nm3/h).



Levering van bronwater (1.770.000 m3/jaar).



Afvalwaterzuivering (100.000 ve).



Levering koelwater (25.000.000 m3/jaar).



Lozing van afvalwater op de IJssel (68.000 m3/dag).

Een deel van het bronwater, koelwater en geloosd afvalwater wordt gebruikt voor de
watervoorziening ten behoeve van het hele industrieterrein Kleefse Waard. De planning is
om de biomassacentrale te integreren met de bestaande installatie. In het MER en de
vergunningsaanvraag zal ingegaan worden op wat dit betekend voor de bestaande
installaties, qua functie en qua benodigde vergunningen. Voor wat betreft de milieu effecten
zal aangegeven worden wat de impact van de wijzigingen zijn.

1.2

M.E.R.-PLICHT EN STARTNOTITIE
Voor sommige activiteiten, die mogelijk gevolgen hebben voor het milieu, is het verplicht
om een m.e.r.-procedure te doorlopen. In het Besluit-m.e.r. is opgenomen voor welke
activiteiten en in welke gevallen een m.e.r. uitgevoerd moet worden1.
Besluit m.e.r. onderdelen C18.4 en D18.7
Volgens het Besluit m.e.r. onderdeel C18.4 is oprichting, wijziging of uitbreiding van een
installatie voor verbranding van niet gevaarlijke afvalstoffen m.e.r.-plichtig bij een verbruik
van ≥ 100 ton/dag en volgens D18.7 m.e.r.-beoordelingsplichtig bij een wijziging of
uitbreiding van ≥ 50 ton/dag. Onder niet gevaarlijke afvalstoffen vallen reststromen zoals
biomassa van de ‘witte lijst’ en ‘gele lijst’2. De witte lijst bevat zowel afvalstoffen als niet
afvalstoffen, de gele lijst bevat alleen afvalstoffen. De biomassacentrale verbruikt maximaal
360 ton/dag biomassa van de ‘witte lijst’ (zowel verse houtchips als afvalhout van de witte
lijst) of ‘gele lijst’(als variant, zie paragraaf 2.4). De biomassa-energiecentrale zal meer dan
100 ton per dag aan niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken en daarom is er sprake van een
m.e.r.-plicht voor de omgevingsvergunning.
Besluit m.e.r. onderdelen C22.1 en D22.6
Besluit m.e.r. onderdeel C22.1 en D22.6 geven aan dat bij oprichting, wijziging of uitbreiding
van thermische centrales of andere verbrandingsinstallaties de activiteit m.e.r.-plichtig is bij
een vermogen van ≥ 300 MWth en m.e.r.-beoordelingsplichtig bij een vermogen van ≥ 200
MWth. De biomassa centrale zal een thermisch vermogen hebben van maximaal 26 MWth.

1

‘MER’ heeft betrekking op het rapport, ‘m.e.r.’ op de procedure.

2

Zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/stookinstallaties/bva/witte_en_gele_lijst
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Tevens wordt een hulpketel geïnstalleerd van maximaal 55 MWth. Het totaal geïnstalleerd
vermogen is daardoor maximaal 81 MWth. Omdat de in het Besluit m.e.r. opgenomen
drempelwaarden bij deze activiteit niet worden overschreden, kan worden volstaan met een
zogenoemde vormvrije m.e.r.-beoordeling. Nuon moet zich er van vergewissen dat er niet
toch sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Omdat op basis van
onderdeel C18.4 een m.e.r.-plicht volgt, wordt daarmee ook voldaan aan de vergewisplicht.
Beperkte en uitgebreide m.e.r.-procedure
De m.e.r.-procedure kent een beperkte en een uitgebreide variant. Voor projecten waarbij
een Passende Beoordeling opgesteld wordt, dient de uitgebreide m.e.r.-procedure te worden
gevolgd. Aangezien significant negatieve effecten op zowel Nederlandse als Duitse Natura
2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie niet op voorhand uit te uit te sluiten zijn, gaat
Nuon uit van de noodzaak om een Passende Beoordeling op te stellen. Nuon zal dan ook de
uitgebreide m.e.r.-procedure doorlopen.
Startnotitie is het

Met voorliggende startnotitie kondigt Nuon aan een m.e.r.-procedure te doorlopen voor het

startpunt van de m.e.r.-

project biomassacentrale Kleefse Waard. De m.e.r.-procedure is een hulpmiddel in de

procedure

besluitvorming over de omgevingsvergunning (WABO). Het doel van de m.e.r.-procedure is
het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming. De stappen van
deze procedure worden in hoofdstuk 4 toegelicht. In deze startnotitie zijn de achtergrond en
doelstellingen van de voorgenomen activiteit, de te volgen procedure en de uitgangssituatie
beschreven. Ook komen de te onderzoeken alternatieven en de mogelijke gevolgen voor het
milieu in deze startnotitie aan de orde. Omdat het initiatief dichtbij (<15km) de Duitse grens
ligt, zal indien uit het MER blijkt dat er milieueffecten op Duits grondgebied optreden
Duitsland worden betrokken bij de m.e.r.-procedure en vergunningverlening. Zie hiervoor
onderstaand kader.
GRENSOVERSCHRIJDENDE M.E.R.: EISEN EN AFSPRAKEN
Op 25 februari 1991 is in Espoo (Finland) het VN-verdrag over grensoverschrijdende
milieueffectrapportage tot stand gekomen3. Kern van het Espoo verdrag is dat in het geval van
mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen het publiek en autoriteiten in het buurland op dezelfde
wijze en tijd worden betrokken bij de m.e.r.-procedure als de autoriteiten en het publiek in Nederland.
Informeren en betrekken buurland
Indien blijkt dat als gevolg van een in een plan dan wel besluit voorgenomen activiteit sprake is van
mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in een ander land (en dus sprake is van een
m.e.r.-plicht) moet de regering van dat land of een door die regering aangewezen autoriteit zo spoedig
mogelijk op de hoogte worden gesteld, maar in ieder geval niet later dan dat het publiek in eigen land
op de hoogte wordt gesteld. De wet regelt dan ook dat de kennisgeving van het voornemen
gepubliceerd moet worden in het andere land indien er sprake is van mogelijke belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu in dat andere land.
Grensoverschrijdende stappen in m.e.r.-procedure
Navolgend is een overzicht gegeven van verschillende gezamenlijke stappen die in de Wet
milieubeheer staan:

3

http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/mer/handleiding/procedurele/grensoverschrijdend/
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• Op verzoek van het bevoegd gezag dient de initiatiefnemer een vertaling van de samenvatting van
het milieueffectrapport in de landstaal van het andere land te verstrekken aan dat land.
• Indien sprake is van mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu in een ander land
dan zal een openbare kennisgeving van de aanvraag en het milieueffectrapport in dat land
worden gepubliceerd.
• Indien de Commissie m.e.r. advies geeft in de m.e.r.-procedure zal de Commissie daarbij tevens
ingaan op de mogelijk belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen.
• Bij de motivering van het plan of besluit dient aangegeven te worden op welke wijze de mogelijke
belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieugevolgen zijn meegenomen.

1.3

BETROKKEN PARTIJEN
Initiatiefnemer
Nuon Power Generation B.V.
Contactpersoon: Richard van den Broek, Hoofd Biomassa Downstream Projecten
Keulsekade 181
3534 AC Utrecht
Postadres: Postbus 41920
1090 GR Amsterdam
Bevoegd gezag
Het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning is ook bevoegd gezag voor het MER, in
dit geval de provincie Gelderland.
Provincie Gelderland
Contactpersoon: mw. D. Mulder
Markt 9
6811 CG Arnhem
Postadres: Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Belanghebbenden
Belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om gedurende 6 weken zienswijzen in te dienen
op het voornemen In dezelfde periode worden wettelijke adviseurs en betrokken
bestuursorganen door het bevoegd gezag geraadpleegd over de reikwijdte en detailniveau
van het MER. Zienswijzen op de startnotitie kunnen schriftelijk worden verzonden naar het
Bevoegd Gezag.
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HOOFDSTUK

2

Doelstelling,
voorgenomen activiteit en varianten
2.1

INLEIDING
Nuon wil nieuwe biomassacentrale realiseren op industrieterrein Kleefse Waard.
Belangrijke aspecten bij de keuze voor deze nieuwe capaciteit zijn diversificatie van
brandstof, vergroening van productie van energie- en stroomlevering, maar ook rendabele
bedrijfsvoering en aansluiting bij de marktvraag. Uit eerste haalbaarheidsanalyses van
Nuon komt de nieuwbouw van een biomassacentrale positief naar voren op deze aspecten.

2.2

DOELSTELLING
De doelstelling van Nuon is:
Het realiseren van een biomassacentrale op industrieterrein Kleefse Waard die aansluit op de
marktvraag (bestaande uit de vraag naar stoom binnen het industriegebied Kleefse Waard en de
vraag naar stadswarmte in Arnhem) en voldoet aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving aan
een dergelijke centrale gesteld worden.

2.3

VOORGENOMEN ACTIVITEIT
De biomassacentrale zal naar verwachting in 2016 operationeel zijn en zal de volgende
producten leveren:


stoom aan de bedrijven op het Industriepark de Kleefse Waard



warm water aan het stadswarmtenet van Arnhem



elektriciteit aan de bedrijven op het Industriepark de Kleefse Waard en aan het
distributienet van Alliander.

De biomassacentrale en een outputvermogen hebben van maximaal 26 MW thermisch
(stoom en stadswarmte) en 8 MW elektrisch. De brandstof input zal maximaal 40 MW zijn,
bij een efficiency van 85%. De biomassacentrale zal zorgen voor de basislast. Daarnaast zal
voor de pieklast een hulpketel van naar verwachting maximaal 55 MWth gerealiseerd
worden.
De nieuwe biomassacentrale zal dienen als vervanging van de bestaande eenheid
(gasgestookte WKC). Deze eenheid zal echter nog gedurende 2 jaar als back-up unit blijven
bestaan om de levering van stoom en stadswarmte te garanderen tijdens storingen van de
biomassacentrale in de opstartfase. Vervolgens blijft de gasgestookte WKC gehandhaafd als
noodvoorziening, dit betekent dat de centrale niet meer operationeel zal zijn (m.u.v. tests),

075974629:K - Definitief

ARCADIS

9

Biomassacentrale Kleefse Waard
Startnotitie

maar wel fysiek blijft bestaan. Deze twee onderdelen - biomassacentrale en gasgestookte
hulpketel- vormen tezamen het initiatief.
De biomassacentrale verbruikt naar verwachting jaarlijks maximaal 165.000 ton brandstof
(maximaal 500ton/dag) van de witte lijst (zowel verse houtchips als afvalhout van de witte
lijst) of gele lijst als variant. De centrale levert bij deze input maximaal 64 GWh elektriciteit
en 208 GWh stoom en stadswarmte per jaar. De hulpketel levert naar verwachting 30 GWh
stoom en stadswarmte.
De biomassacentrale wordt gerealiseerd op industriepark Kleefse Waard om:
1.

Leveringszekerheid van stoomproductie te garanderen (dit kan alleen op het
industriepark zelf omdat stoom niet over een grote afstand getransporteerd kan
worden).

2.

Zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande faciliteiten, installaties en
infrastructuur.

In hoofdstuk 1 is de voorkeurslocatie aangegeven: direct naast de huidige gasgestookte
WKC.
De volgende voorzieningen worden geïnstalleerd als onderdeel van de voorgenomen
activiteit:


Installatie voor ontvangst en opslag voor biomassa.



Ketelhuis; stoomketel bestaande uit vuurhaard met roosteroven en stoompijpen.



Transportband voor biomassa van opslag naar ketelhuis.



Asafvoer.



Rookgasreiniging.



Stoomturbine.



Generator.



Warmtewisselaar i.v.m. stadswarmtenet.

Verder wordt gebruik gemaakt van bestaande installaties. Een aantal bestaande installaties
zal wijzigen. In het MER en de vergunningaanvraag zal hier nader op worden ingegaan.

2.4

ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN
In het MER worden de volgende alternatieven en varianten meegenomen:


Referentiesituatie (huidige situatie plus autonome ontwikkelingen).



Voorgenomen activiteit.



Uitvoeringsvarianten:
− Brandstofpakket;
− Schoorsteenhoogte;
− Rookgasreiniging;
− Opslag biomassa.

Een overzicht van de verschillende elementen van de voorgenomen en varianten is
opgenomen in Tabel 1.
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Tabel 1

Elementen van de centrale

Voorgenomen activiteit

Varianten

Voorgenomen activiteit en

Brandstofpakket

100% witte lijst, 100% vers hout

100% gele lijst

varianten

Schoorsteenhoogte

60 meter

40 meter

Rookgasreiniging

SNCR, cyclones en doekenfilter

SNCR, cyclones, doekenfilter,
natte ESP

Opslag biomassa

Open

Dicht

Hulpketel

55 MWth

Nvt

Bestaande installaties

Gasgestookte WKC in combinatie
met ketel 9, ketel 10 en 13

Nvt

De referentiesituatie en de elementen van de voorgenomen activiteit en varianten worden in
het MER nader toegelicht.
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HOOFDSTUK

3

Aanpak en
effectbeoordeling
3.1

INLEIDING
De voorgenomen realisatie van een biomassacentrale kan leiden tot effecten voor het milieu.
In het MER worden de effecten van de alternatieven op verschillende aspecten in beeld
gebracht en vergeleken met de referentiesituatie. De referentiesituatie bestaat uit de huidige
situatie waarin de bestaande WKC/ketel 9 en 2 hulpketels (ketel 10 en 13) in gebruik zijn
plus de autonome ontwikkelingen.
De volgende aspecten worden onderzocht:


Lucht.



Geluid en trillingen.



Geur.



Energie.



Water.



Verkeer.



Natuur.



Externe veiligheid.



Visuele impact.

Deze aspecten zijn in de volgende paragraaf nader uitgewerkt.

3.2

RELEVANTE ASPECTEN
Lucht
In de biomassacentrale wordt zowel verse houtchips als afvalhout (snoeihout) van de witte
lijst verwerkt. Als gevolg hiervan vinden emissies plaats van onder andere stikstofoxiden,
fijn stof en zwaveldioxide. Met het Nieuw Nationaal Model (PC Stacks model) voor
verspreiding van luchtverontreiniging worden de effecten in beeld gebracht. Het MER
beschrijft de effecten op luchtkwaliteit en stikstofdepositie voor de verschillende varianten.
Wanneer in een biomassacentrale niet alleen stoffen van de witte, maar ook van de gele lijst
worden verbrand, valt deze binnen de werkingssfeer van het Besluit Verbranden
Afvalstoffen (Bva). Bij toetsing van biomassa van de witte lijst zal worden aangesloten bij
vereisten uit de Nederlandse emissie Richtlijn lucht (NeR) en het Besluiten emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer A( BEES-A). Toetsing van emissies door biomassa uit de gele
lijst (de variant) zal plaatsvinden aan de hand van de voorschriften uit het Bva.

075974629:K - Definitief
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Geluid en trillingen
De biomassacentrale zal extra geluid met zich meebrengen. Dit leidt tot een bepaalde
geluidsbelasting op de bestaande en geplande woningen in de omgeving van de biomassaenergiecentrale. Daarnaast kunnen er effecten op de aanwezige natuur optreden. De
centrale ligt op het gezoneerd industrieterrein de Kleefse Waard. De geluidsbelasting zal op
de zone getoetst worden. Middels een rekenmodel worden de langtijdgemiddelde en
maximale geluidsniveaus berekend op:


De toetsingspunten van de vigerende vergunning.



Nabijgelegen woningen.



De zonebewakingspunten van het industrieterrein.

Tevens worden de geluidscontouren bepaald. Hierbij wordt zowel de cumulatieve
geluidsbelasting van het industrieterrein als het geluid vanwege alleen de nieuwe eenheid
in beeld gebracht. Aan de hand van deze resultaten wordt bepaald of eventuele
geluidwerende maatregelen genomen moeten worden. Daarnaast worden de effecten van
trillingen en laag frequent geluid in beeld gebracht.
Geur
De biomassacentrale leidt mogelijk tot geurhinder voor de omgeving. Het doel van het
geuronderzoek is het bepalen van de geurbelasting voor de omgeving als gevolg van de
geuremissie van de biomassacentrale. De geurbelasting wordt bepaald met de meest recente
versie van het Nieuw Nationaal Model (NNM). En getoetst aan het geurbeleid van de
Provincie Gelderland en aan de toepasselijke geurnormen uit de NeR.
Energie
Het energieverbruik en de efficiëntie van de biomassacentrale worden getoetst aan de eisen
in de BREF Grote stookinstallaties.
Water
In het MER zal het onderzoek zich focussen op de aard, omvang en wijze van behandeling
van afvalwater, hemelwater en koelwater.
Afvalwater

Vanuit de biomassacentrale zal een beperkte hoeveelheid (bedrijfs)afvalwater vrijkomen. Dit
water bestaat uit huishoudelijk afvalwater, ketelspui, en was- en schrobwater. Dit
afvalwater wordt via de waterzuiveringsinstallatie geloosd op de IJssel.

Hemelwater

Onverdacht hemelwater dat op onverharde terreinen terecht komt zal infiltreren in de
bodem. Onverdacht hemelwater dat terecht komt op verharde terreindelen of op gebouwen
wordt naar nabijgelegen oppervlaktewater geleid.

Koelwater

Ten behoeve van koeling wordt gebruik gemaakt van doorstroomkoeling. Het water wordt
onttrokken uit de Rijn en naar de IJssel geleid. Er is geen sprake van het toevoegen van
stoffen aan dit water. De enige verontreiniging die optreedt, is thermische verontreiniging.
Doorstroomkoeling geeft door de laagst mogelijke condensaattemperaturen het hoogste
energetisch rendement in de cyclus. Doorstroomkoeling is dan ook BBT conform de BREF
Industriële koelsystemen. De verwachting is dat de debieten in de nieuwe situatie kleiner
zijn dan in de huidige situatie omdat er minder koelwater en warmte wordt geloosd.
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Verkeer
De aanvoer van biomassa vindt via vrachtwagens plaats. Het aantal vrachtbewegingen om
biomassa aan te voeren op basis van 20 ton per vrachtwagen is maximaal 175 per week. Het
aantal vrachtbewegingen voor asafvoer is maximaal 18 per week. De vrachtbewegingen zijn
voorzien voor doordeweekse dagen van 7:00 tot 20:00. In het MER zal onderzocht worden
wat de effecten van deze extra verkeersbewegingen zijn.
Natuur
Het voornemen wordt getoetst aan drie wettelijke beoordelingskaders:


De Natuurbeschermingswet 1998: toetsing aan mogelijk (significant) negatieve effecten
op Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten; dit beschermingskader is
ook van toepassing op Natura 2000-gebieden buiten Nederland bij grensoverschrijdende
effecten. Mogelijke effecten zijn stikstofdepositie en een verhoogde geluidsbelasting.



Het provinciale ruimtelijk kader van de Ecologische Hoofdstructuur: toetsing aan
mogelijke aantasting van de natuurlijke kenmerken en wezenlijke waarden van EHSgebieden.



De Flora- en faunawet: toetsing aan de mogelijke overtreding van verbodsbepalingen ten
aanzien van wettelijk beschermde plant- en diersoorten.

Vanwege de mogelijkheid van grensoverschrijdende effecten, zullen tevens de mogelijke
gevolgen voor de Duitse natuurwaarden in beeld worden gebracht. Hierbij zal rekening
worden gehouden met Duitse wet- en regelgeving.
Eén van de onderdelen die bij het aspect natuur aan bod komt, is het effect van
stikstofdepositie op nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Verhoogde depositiewaarden
leiden mogelijk tot significante effecten op instandhoudingsdoelstellingen voor deze Natura
2000-gebieden. De volgende Natura 2000-gebieden worden meegenomen:


Uiterwaarden IJssel.



Veluwe.



Landgoederen Brummen.



Stelkampsveld.



Uiterwaarden Neder-Rijn.



Gelderse Poort.



Uiterwaarden Waal.



Wyler Meer (onderdeel van NSG Düffel) (Duitsland).



NSG Salmorth (gedeeltelijk) (Duitsland).



NSG Emmericher Wald (Duitsland).



Rhein-Fischutzzonen zwischen Emmerich und Bad Honnef (Duitsland).

De ligging van deze Natura 2000-gebieden is opgenomen in bijlage 1.
Externe veiligheid
Bij externe veiligheid gaat het om risico's die veroorzaakt worden door een bron, zoals de
geplande biomassacentrale en eventuele opslagen van gevaarlijke stoffen. De inrichting valt
niet binnen de reikwijdte van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo’99). De
dichtstbijzijnde woningen liggen aan de Westervoortsedijk, op circa 400 meter afstand van
de geplande biomassacentrale locatie. In het MER zal gekeken worden naar de eisen en
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beperkingen die vanuit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) aan de installatie
en opslagvoorzieningen worden gesteld.
Bij de rookgasreiniging wordt mogelijk ammonia, ureum of ammoniumsulfaat opgeslagen.
In het geval van de opslag van ammonia wordt hiervoor een risicoanalyse uitgevoerd. In de
analyse wordt het plaatsgebonden risico en het groepsrisico bepaald.
Visuele impact
De voorgenomen activiteit is gepland op het industrieterrein Kleefse Waard. De ruimtelijke
inpassing van de nieuwe biomassacentrale en of er sprake is van lichthinder naar de
omgeving wordt beoordeeld.

3.3

BELEIDSKADER
Het voornemen moet voldoen aan de eisen uit de wet- en regelgeving. In het MER wordt dit
getoetst. Daarnaast wordt in het MER getoetst aan relevant beleid. Onderstaande tabel geeft
een overzicht van het relevante beleid op Europees, nationaal, provinciaal en gemeentelijk
schaalniveau.

Tabel 2
Relevant beleid

Rijksbeleid

Nationaal milieubeleidsplan 4
Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

Provinciaal beleid

Gelders Klimaatprogramma 2008-2011
Gelders Milieuplan 4
Waterplan Gelderland 2010-2015
Provinciale Milieuverordening

Gemeentelijk beleid

Bestemmingsplan Kleefse Waard -Koningspley Noord
Integrale milieuvisie 2008-2011
Klimaatnota 2009
Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit 2005-2011
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HOOFDSTUK

4.1

4

Procedure

OVERZICHT M.E.R.-PROCEDURE
De biomassacentrale meer dan 100 ton per dag aan niet gevaarlijke afvalstoffen verwerken,
daarom is de m.e.r.-plicht van toepassing. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de
besluitvorming over de omgevingsvergunning.
Er zijn twee verschillende m.e.r.-procedures: een uitgebreide en een beperkte. Bij een m.e.r.
voor alléén een omgevingsvergunning is de beperkte procedure van toepassing. Omdat
effecten op Natura 2000-gebieden op voorhand niet uit te sluiten zijn en er een noodzaak is
om een Passende Beoordeling op te stellen, wordt de uitgebreide m.e.r.-procedure
doorlopen. Afbeelding 2 geeft een overzicht van de m.e.r.-procedure en de
omgevingsvergunning. De stappen uit de afbeelding worden hierna toegelicht.
Kennisgeving en zienswijzen
De m.e.r.-procedure is officieel van start gegaan met een openbare kennisgeving en de ter
inzage legging van deze startnotitie. Belanghebbenden worden in de gelegenheid
gesteld om met hun zienswijzen, een reactie te geven op de voorgestelde aanpak voor het
MER.
Raadpleging
Naast de openbare kennisgeving en ter inzage legging worden bij de planvorming
betrokken bestuursorganen en wettelijk adviseurs direct geraadpleegd over de reikwijdte en
detailniveau van het MER.
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Afbeelding 2
Overzicht uitgebreide
m.e.r.-procedure en
procedure omgevingsvergunning

MER
Vervolgens wordt het noodzakelijke onderzoek uitgevoerd. De ingebrachte adviezen en
zienswijzen worden, indien relevant, hierbij betrokken. Het onderzoeksresultaat wordt
gebundeld in het MER. Belangrijk is wel dat het MER, ongeacht de presentatievorm, aan een
aantal wettelijke inhoudseisen voldoet.
De inhoudseisen zijn als volgt:


Doel.



Voorgenomen activiteit en alternatieven.



Relevante plannen en besluiten.
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Huidige situatie en autonome ontwikkeling.



Effecten.



Vergelijking.



Mitigerende en compenserende maatregelen.



Leemten in informatie.



Samenvatting.

Kennisgeving, zienswijzen en advies Commissie m.e.r.
Het MER is een hulpmiddel bij de besluitvorming over de omgevingsvergunning. Het doel
van de m.e.r.-procedure is het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen in de
besluitvorming. Het MER wordt samen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning en
het (ontwerp) besluit daarop ter visie gelegd. Tijdens de tervisielegging van het MER en
vergunningaanvragen is er gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.
Een speciaal aandachtspunt is de toetsing van het MER door de onafhankelijke Commissie
m.e.r.. De Commissie m.e.r. toetst of er voldoende informatie beschikbaar is voor de
besluitvorming. Vervolgens geeft zij een positief of negatief advies aan het bevoegde gezag.

4.2

RAADPLEGING
De m.e.r.-procedure begint met de publicatie van deze startnotitie, waarin Nuon als
initiatiefnemer het voornemen kenbaar maakt een biomassacentrale te realiseren in Arnhem.
Deze startnotitie wordt zes weken ter inzage gelegd.
In deze periode kunt u aangeven wat naar uw mening is onderbelicht dan wel ontbreekt in
relatie tot milieueffecten en in het MER nader moet worden onderzocht om een goed besluit
te kunnen nemen.
Provincie Gelderland dient de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER te
bepalen. Hierbij wordt gelet op de elementen waar in een MER aandacht aan moet worden
besteed. Bij het bepalen van de reikwijdte en detailniveau van het MER raadpleegt het
bevoegde gezag minstens de adviseurs en bestuursorganen die volgens het wettelijke
voorschrift, waarop het plan berust, bij de voorbereiding van het plan moeten worden
betrokken (artikel 7.8 Wet milieubeheer).
Het betreft met name de volgende bestuursorganen:


Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.



Burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Duiven, Westervoort en
Rheden.



Waterschap Rijn en IJssel.



Rijkswaterstaat.



Inspectie Leefomgeving en Transport.

Indien uit de milieuonderzoeken blijkt dat er effecten in Duitsland optreden, zullen
relevante Duitse bevoegd gezagen betrokken worden in de procedures.
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BIJLAGE

1

Ligging Natura 2000-gebieden

Uiterwaarden IJssel

Landgoederen Brummen
Stelkampsveld

Uiterwaarden Neder-Rijn

Gelderse Poort
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Colofon

BIOMASSACENTRALE KLEEFSE WAARD
Startnotitie
OPDRACHTGEVER:
Nuon Power Generation B.V.

STATUS:
Definitief

AUTEUR:
drs. S. Schultz
drs. Y.A. Verlinde

GECONTROLEERD DOOR:
drs. ing. G.H. Swinkels

VRIJGEGEVEN DOOR:
drs. S.J.A. van Baalen
22 februari 2012
075974629:K

ARCADIS NEDERLAND BV
Beaulieustraat 22
Postbus 264
6800 AG Arnhem
Tel 026 3778 911
Fax 026 3515 235
www.arcadis.nl
Handelsregister 9036504

©ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens
uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke
toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document
worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door
middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins.

075974629:K - Definitief

ARCADIS

23

