GEDEPUTEERDE STATE N

provincie

ZUI D

HOLLAND
E .ON Benelux Generation NV
t.a v . de heer ir. E . Noks
Postbus 846 z
3oog AP ROTTERDA M

DITZHCITB GBOHN . WATHR HN
MILIHU

~
afdeling Ve ~~nnro
CONTAGTPHHSOON
ing. J.G. Rust
DOOAKIHSNUMMHB
o~o - q41 6g ao
E-MAIL

rust~pzh.nl

ONS HBNbIHA K

ITW KBNMHRK

BIjLAGHN DATU M

DGWM~aoo4~i64oo

PHOVINQHHUIS
Zuid-Hollaadpleia 1

BESLU1Tvan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van " s oKT 2oa

á

Postbus 9o6oa
agog LP Den Haag

ONDSxWBRP

verklaring inzake melding
TBLHPOON

070 - 44.1 (ó 11
FAx

090 - q41 ~8 a6
WHSSrrH

Op i9 augustus zoo4 hebben wij een melding krachtens artike18 .i9, tweede lid van
de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen voor de verandering van de inrichting,
gelegen aan de Langegracht ~o te Leiden . In de inrichting'Centrale Leiden' worden
elektriciteit en warmte ten behceve van stadsverwarming geproduceerd .

www.zuid holland.n l

De melding betreft de milieuvergunningen van 8 september i981, kenmerk
Bio8ioi en Bio8zo2 en van zi juni i98g, kenmerk Bioa7ió en Bsoz~i7 ett heeft
betrekking op het vervangen van de gasturbines in de centrale .
De warmtekrachteenheid van de'Centrale Leiden' bestaat uit twee gasturbines met
nageschakelde afgassenketels en een gecombineerde stoomturbine . De huidige
gasturbines dateren van midden jaren tachtig en zijn storings- en reparatiegevoelig
geworden . Vanwege deze redenen is besloten om de bestaande gasturbines te
vervangen door nieuwe gasturbines . Hierbij zijn geen bouwkundige aanpassingen
nodig . De bestaande luchtinlaten en filters worden gebruikt voor . de nieuwe
gasturbines .
Procedure
Voor het in behandeling nemen van de melding en voor de beoordeling daarvan
hebben wij toepassing gegeven aan Tite14.1 van hoofdstuk 4 van de Algemene wet
bestuursrecht.
Tram g m
bus Cu,, m 88 stoppm
bij het prov;ncienuis .
vauaf stanoa Den xaag cs
is het tiai minuun lopen .

~ ~a~uinirx ~
auto' s is bepa.kt

berluit~iooaJiG4no

Overwegingen
Naar aanIeiding van de ingediende meldïu~g en de daarbij overgelegde gegevens
zijn wij van mening dat de ingediende melding voldcet aan de daarvoor wettelijk
gestelde eísen.
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Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij op i9 augustus Zoo4 een melding ingevolge
artike18 .i9 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen van E .ON Benelux Generation N V. voor het
vervangen van bestaande gasturbines bij de Centrale Leiden aan de Langegracht 70 te Leiden .
De melding betreft de milieuveigunningen van 8 september 198z, kenmerk B1o8ioi en van zi juni ig83 .
kenmerk Bioa~1ó en Bio271~ .
De melding is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland beoordeeld en geaccepteerd .
U k~imt de verktaring en de overige relevante stuklcen van i november zoo4 tot en met i3 december zoo4
inzien op werkdagen:
~ bij de Directie Grcen, Water en Mílieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D 405, tijdens
kantooruren . Zuid-Hollandplein i te Den Haag, tel.nr . (070) 44173 z4 ;
~ in de bibliotheek in het stadhuis van ieiden, ma van 9 .00~3 .3o uur, di t~m vr van 9 .ooa6.3o uur, do
tevens van i7 .3o-zo .oo uur, Stadhuisplein i, telnr . (071) 516 56 g1 .
Buiten kantooruren is inzage van de stukken mogelijk na telefonische afspraak.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen . Het bezwaarschrift mcet onder vermelding van DG~NM 2004j16400
ea "Awb.bezwaar' in de linkerbovenhcek van de enveloppe worden gericht aan :
Gedeputeerde Staten van Zui~Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 9o6oz, a5o9 LP Den Haag .
Wij wijzen erop dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van
verzending of uitreiláng van het besluit aaa de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van
terinzagelegging . Op onderstaand nummer kan informatie worden ingewonnen over de exacte
verzenddatum van het besluit . Slechts diegenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen gebruik
maken van de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de Raad van State .
Het besluit treedt in werking met ingan,g van de dag ná de dag waarop de termijn voor het indienen van
een bezwaarschrift afloopt tenzij voor deze datum een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan ;
het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzcek is beslist . Dit verzcek kunt u indienen bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus zooi9, 250o EA Den Haag,
onder vermelding van DGWM 2004J16400 . Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd .
Inlichtin~gen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen. de heer ing . J .G . Rust, tel.nr .
(o~o) 4416g 20.
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Deze rnnstatering berust op de volgende overwegingen .

DGwM~aoo~s64oo - Het realiseren van de met deze melding beoogde verandering van de
PwciNw a~3 inrichting zal niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het
milieu dan vergund. Ten aanzien van de bij de realisering van deze melding
betrokken milieucompartimenten lucht en geluid, merken wij het volgend e
op .
Lucht
Volgens de vigerende vergunning mag de NOz~missie per gasturbine 6o kgJuur
bedragen . De nieuwe gasturbines hebben een NOx-emissiefactor van 4g gJGJ,
hetgeen per gasturbine een NOx-emissie van ig kgJuur betekent . Dit is een
reductie van ~896 ten opzichte van àe vergunde situatie . Volgens het
ontwerpbesluit houdende wijziging Besluit emissie-eisen stookinstallaties
milieubeheer A(BEES A) mceten nieuwe gasturbines voldcen aan een
NOX-emissie van 4g g{GJ . De nieuwe turbines voldoen hier dus aan . Verder heeft
de bestaande gasturbine een gasverbruik dat leidt tot een CO,-emissie van
zg,4 tonfuur . De nieuwe gasturbine heeft een CO,.emissie van a~,4 tonJuur .
Geluid
De gemelde veranderingen bestaan uit de vervanging van gasturbines . Bij de
melding behoort een akoestisch rapport van adviesbureau WN P
nr. 6985g66 .Roi, gedateerd op i~ juni zoo4, dat de geluidssituatie in beeld
brengt.
Het akoestisch rapport is niet getoetst op de geluidbelasting van de inrichting
als geheel . Uit het rapport blijkt in paragraaf z .3 namelijk dat de geluidemissie door deze wijziging niet verandert. De vergutnningsvoorschriften
betreffende geluid worden door de veranderingen dus niet overschreden .
Br zijn dan ook wat betreft het geluidsaspect geen redenen die het accepteren
van de melding verhinderen .
Ten gevolge van de realisering van de met deze melding beoogde verandering
van de. inrichting ontstaat er geen andere inrichting dan waarvoor
vergunning is verleend .
Er bestaat voor ons geen aanleiding voor het toepassen van de artikelen 8 .zz,
8 .z3 of 8 .z5 vande Wet milieubeheer.
~~1
Gelet op artikel8 .ig . tweede lid van de Wet milieubeheer en bovenstaande overi
wegingen verklaren wij dat de voorgenomen verandering van de inrichting niet
leidt tot andere of grotere milieugevolgen. niet leidt tot een andere inrichting dan
waarvoor vergunning is verleend en er geen aanleiding is voor toepassing van de
artikelen 8 .zz . 8 .2g of 8 .z5 van de Wet milieubeheer .

Orls I~rll~gax
Bezwaar en in werking treden beslui t
DGwM~soo,~~~oo Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden in .gevolge artikel ~ :i van de Algemene
PAGINA g'3 wet bestuursrecht (Awb) bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen . Dit
bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit
worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, ta .v het Awbsecretariaat . Postbus 90602, 2go9 LP Den Haag, onder vermelding van'Awbbezwaar' in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift .
Indien bij ons een bezwaarschrift is ingediend, kan in spoedeisende gevallen, ingevolge artike18 :8i van de Algemene wet bestuursrecht juncto Hoofdstuk 2o van de
Wet milieubeheer en artike136 van de Wet op de Raad van State, tevens een ver .
zoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2ooi9, 2goo EA
Den Haag.
Wij verzoeken u ons hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een
afschrift aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland . Postbus 90602, 2gog iP
Den Haag.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de bezwarentermijn
afloopt . Indien gedurende de bezwarentermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is
beslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen ,

W-9mw. mr. J .M. GrasveldBeijnen
wnd . hoofd bureau Industrie

verzonden : ~ g QK1' 100 4
APS~zi~Il~ A~I~
- B.ON Benelux Generation NV te Rotterdam, Postbus 846a, 3009 AP Rotterdam ;
- Burgemeester en Wethouders van Leiden ;
- VR011~Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 2gogó, 3ooi GA Rotterdam ;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Post
bus igó, 230o AD Leiden .

