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1

Inleiding

1.1

Aanleiding en doel

In 2015 zijn in Parijs internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 te verminderen,
met als doel om de opwarming van de aarde te beperken. Het Nederlandse Klimaatakkoord geeft aan dat waterstof
een belangrijke rol speelt in de transitie naar een klimaat-neutrale samenleving. Waterstof is een flexibele
energiedrager, die goed kan worden vervoerd en opgeslagen. Het kan worden toegepast als brandstof en grondstof in
industriële processen en mobiliteit. Het kan ook worden gebruikt voor de productie van warmte voor industrie en voor
de gebouwde omgeving en het maakt het mogelijk om pieken en dalen van duurzaam opgewekte energie op te vangen.
Waterstof is hierdoor een cruciale component in de energiemix van de toekomst.
Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op de Tweede Maasvlakte ruimte gereserveerd voor de inrichting van een
conversiepark. Dit is een terrein waar bedrijven zich kunnen vestigen die op grote schaal waterstof gaan produceren.
Hier is behoefte aan: de eerste bedrijven hebben zich al aangemeld. De locatie moet niet alleen voldoende ruimte
bieden voor de bedrijven, maar ook veilig en toegankelijk zijn voor de benodigde grondstoffen (demiwater en
elektriciteit). Terrein A op Maasvlakte 2, net ten noordwesten van de Slufter, is een geschikte locatie om het
conversiepark in te passen in het haven-industrieel complex (HIC).
Er wordt ook een transportleiding voor waterstof aangelegd vanaf de Maasvlakte naar Pernis op de Vondelingenplaat.
Dit gebeurt onder de naam HyTransPortRTM. Deze leiding wordt aangelegd door Hynetwork Services (onderdeel van
Gasunie) in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam.
betekent dat de transportleiding open staat voor toelevering en afname van waterstof door verschillende partijen. De
transportleiding komt over het overgrote deel van het tracé ondergronds te liggen in de leidingenstrook die door het
havengebied loopt. Het doel is de transportleiding in de eerste helft van 2025 in gebruik te nemen. HyTransPortRTM is
het eerste deel van een nationaal - en op termijn internationaal - waterstofnetwerk.
De aanleg van de waterstofinfrastructuur stimuleert de productie, import en het gebruik van CO2-neutrale waterstof,
zodat verduurzamingsdoelen gerealiseerd kunnen worden. Het conversiepark en de transportleiding dragen bij aan de
transformatie van het havenindustriële complex van een (fossiele) energiehaven naar een duurzame energiehub voor
Noordwest-Europa. TransPortRTM levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de energietransitie van Nederland en
daarmee aan het verder verminderen van de broeigas-emissies die samenhangen met het gebruik van fossiele
brandstoffen.
Het doel van deze milieuverkenning is om de omgeving te informeren over het voornemen en de potentiële
milieueffecten daarvan en om vast te stellen welke milieumaatregelen nodig zijn.
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Figuur 1 geeft de ligging van het conversiepark en het tracé van de transportleiding door de verschillende onderdelen
van het havengebied aan.

Figuur 1: ligging van het conversiepark (groen) en het tracé van de transportleiding (rood)

1.2

Onderzoek naar milieueffecten

De aanleg en het gebruik van het conversiepark en de transportleiding brengen (milieu)effecten met zich mee. Het gaat
bijvoorbeeld om geluid dat de elektrolysers maken bij het produceren van de waterstof, of om effecten van
graafwerkzaamheden die nodig zijn om de transportleiding ondergronds aan te kunnen leggen. Daarnaast is waterstof
een brandbare / explosieve stof en is in de milieuverkenning ook gekeken naar
daarmee samenhangen. Vaak worden de resultaten van het milieuonderzoek beschreven in een Milieueffectrapport
(MER). De plicht om een MER op te stellen volgt uit de regels die in het Besluit m.e.r. zijn opgenomen. Uit deze regels
blijkt dat het voor de reservering van grond voor het conversiepark en de aanleg van de transportleiding niet verplicht
is om een MER op te stellen. Dit is afgestemd met de milieudienst DCMR. DCMR treedt voor deze Milieuverkenning als
adviseur op en is het bevoegd gezag voor de individuele waterstoffabrieken voor wat betreft de vergunningverlening
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en verplichtingen in het kader van het Besluit m.e.r.
De redenen hiervoor zijn als volgt:


Het terrein waarop het conversiepark wordt gerealiseerd wordt gereserveerd door het Havenbedrijf. Het
besluit hierover past binnen het geldende bestemmingsplan. Er hoeft daarom geen ruimtelijk besluit te
worden genomen. Daarom is er geen m.e.r.-plicht aan de orde. De bedrijven die zich op het conversiepark willen
vestigen hebben hiervoor een vergunning nodig. In het kader daarvan zullen deze bedrijven de milieueffecten
van hun eigen initiatieven in beeld brengen.
Het aanleggen van de transportleiding die HyTransportRTM aanlegt past binnen het bestemmingsplan en
vergt daarom geen apart ruimtelijk besluit. Bovendien is in onderdeel C 8.1 van het Besluit m.e.r. aangegeven
dat een ruimtelijk besluit over de aanleg van een buisleiding voor het transport van gas, inclusief
pompstations alleen m.e.r.-plichtig is als het gaat om een buisleiding met een diameter van meer dan 80
centimeter en een lengte van meer dan 40 kilometer. De transportleiding die HyTransPortRTM aanlegt heeft
een lengte van 33 kilometer en een doorsnede van 61 cm. Dit is minder dan de drempelwaarden die in het
Besluit m.e.r. zijn benoemd. In onderdeel D 8.1 is aangegeven dat het bevoegd gezag moet beoordelen of een
MER opgesteld moet worden wanneer de transportleiding in een gevoelig gebied aangelegd wordt. Het tracé
ligt echter niet in een gevoelig gebied.



Het grootste deel van het tracé ligt in de leidingenstrook. Enkele korte delen van het tracé liggen nét buiten
de leidingenstrook. Het gaat, verdeeld over 2,6 km, om 7 locaties (zie figuur 2). Voor deze locaties wordt een
ruimtelijke besluitvormingsprocedure gevolgd en wordt één m.e.r.-aanmeldnotitie (vormvrije MER) voor alle
aanpassingen opgesteld. Hierin wordt ingegaan op de te verwachten milieueffecten en de maatregelen die
getroffen worden om die milieueffecten te verkleinen of helemaal te voorkomen. Bij het opstellen hiervan
wordt gebruik gemaakt van de uitkomsten van deze Milieuverkenning en wordt waar nodig aanvullend
onderzoek gedaan.



In de transportleiding worden afsluiterlocaties aangebracht. Dit zijn kleine, bovengronds gelegen installaties
voor de aanvoer van waterstof naar de leiding en afvoer van waterstof uit de transportleiding met een
oppervlakte van enkele vierkante meters. Dit wordt gedaan om het systeem uit te kunnen bereiden en nieuwe
klanten te kunnen aansluiten zonder dat hierbij het systeem uit bedrijf moet. De afsluiterlocaties liggen veelal
buiten de leidingstrook. De exacte locaties hiervan zijn nog niet bekend, wel zijn er zoeklocaties aangegeven
(zie figuur 2). Voor het realiseren van de afsluiterlocaties wordt een ruimtelijke besluitvormingsprocedure
gevolgd. De aanleg van deze afsluiterlocaties is niet m.e.r.-plichtig.
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De ontwikkelingen rond de waterstofketen op deze grote schaal zijn voor veel betrokkenen en omwonenden nieuw en
onbekend. Daarom is in overleg met de gemeente Rotterdam, de milieudienst DCMR en de Veiligheidsregio besloten om
de tot nu toe bekende milieueffecten te onderzoeken, op een rij te zetten en openbaar te maken middels deze
Milieuverkenning. De Milieuverkenning wordt besproken met stakeholders in het projectgebied. Dit zijn met name
gemeenten, gebiedsteams, gebiedscommissies, natuur- en milieuorganisaties en toetsende en adviserende instanties.
De Milieuverkenning en de onderliggende onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op de website van HyTransPort.RTM
(hytransportrotterdam.com). Via de website kunnen alle geïnteresseerden reageren of aangeven de Milieuverkenning te
willen bespreken. Reacties worden gebundeld en zullen ook op de website van HyTransPort.RTM worden gepubliceerd.
Reacties die relevant zijn voor het vervolgproces, zoals vervolgonderzoeken en vergunningverlening, worden daarin
meegenomen.

1.3

Leeswijzer van de Milieuverkenning

De milieueffecten zijn verkend aan de hand van tot nu toe bekende gegevens uit eerder uitgevoerde onderzoeken en
indicatieve berekeningen. In deze milieuverkenning is op basis daarvan samengevat welke kennis er tot nu is over de
effecten van de aanleg en exploitatie van het conversiepark en de transportleiding op het milieu. Er worden
mitigerende maatregelen en enkele aandachtspunten voor monitoring en evaluatie in het vervolg benoemd.
Hoofdstuk 2 beschrijft wat het voornemen is en welke activiteiten ondernomen worden. Er wordt eerst beschreven
waar het conversiepark komt te liggen, hoe de waterstof wordt geproduceerd en hoe het conversiepark wordt
ingericht. Vervolgens komt de aanleg van de transportleiding aan bod.
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In de hoofdstukken daarna komen de resultaten van de milieuverkenning aan de orde: hoofdstuk 3 gaat in op de
indicatieve milieueffecten van het conversiepark en hoofdstuk 4 beschrijft de milieueffecten van de transportleiding.
De milieueffecten van deze activiteiten zijn in beeld gebracht op basis van beschikbare onderzoeken en rapporten. Ten
behoeve van deze milieuverkenning zijn kaarten opgesteld. De informatie die hierop is weergegeven is gebaseerd op
informatie uit de onderzoeksrapporten.
In hoofstuk 5 worden de conclusies van de milieuverkenning samengevat en wordt aangegeven welk aanvullend
onderzoek uitgevoerd gaat worden.
De volledige onderzoeksrapporten die zijn opgesteld ten behoeve van de milieuverkenning zijn te vinden op de website
van HyTransportRTM. De lijst met deze onderzoeken is in de bijlage van deze verkenning opgenomen.
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2

Wat wordt er gerealiseerd?

2.1

Inleiding

Het conversiepark biedt ruimte aan de bedrijven die waterstof in elektrolysers gaan produceren. Op deze
ontwikkellocatie wordt infrastructuur aangelegd om verschillende faciliteiten centraal aan te bieden. De
transportleiding wordt aangelegd voor het transport van waterstof. De transportleiding komt voor het grootste deel
ondergronds in de leidingenstrook te liggen die door het havengebied loopt.

2.2

Conversiepark

Waterstof
Waterstof is het meest voorkomend element in het universum. Onder normale omstandigheden is het gasvormig.
Waterstof kan op verschillende manieren geproduceerd worden. Figuur 2 geeft dit aan.

Figuur 2: Grijze waterstof, blauwe waterstof en groene waterstof
Vrijwel alle waterstof die
wordt op deze manier ongeveer 0,8 mln. ton waterstof per jaar geproduceerd.

In Nederland
lauwe waterstof wordt de CO2 die

vrijkomt in het proces van grijze waterstof grotendeels (80 tot 90%) afgevangen en opgeslagen. Groene waterstof is
waterstof die is geproduceerd met duurzame energie. De groene waterstof wordt verkregen door elektrolyse van water
(H2O) dat via groene elektriciteit gesplitst wordt in waterstof (H 2) en zuurstof (O2). Deze elektrolyse gebeurt in
elektrolysers. In het aan te leggen conversiepark wordt op deze manier waterstof geproduceerd.
Locatie
Het conversiepark biedt ruimte aan grootschalige initiatieven voor productie van waterstof. Terrein A (zie figuur 3) op
Maasvlakte 2, ten westen van de Slufter, is een geschikte locatie om het conversiepark in te passen in het havenindustrieel complex (HIC).
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Figuur 3: Locatie conversiepark (zwart) en transportleiding (rood)
Er is op deze locatie een terrein met een oppervlakte van ruim 23 hectare voor het conversiepark gereserveerd. Dat
biedt voldoende ruimte voor de vestiging van vier elektrolysers en de benodige faciliteiten (zie figuur 4). Bij de
inrichting van het conversiepark is rekening gehouden met de aanwezige windturbines op de Slufterdijk. De
initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor de procedures en voor de inrichting van hun terrein.
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Voorzieningen
Op het conversiepark worden de volgende infrastructuur en voorzieningen centraal aangelegd en aangeboden:


Elektriciteitsvoorziening: aansluiting op het hoogspanningsnet en koppeling met een hoogspanningsstation.



Aanvoer van demiwater



Aansluiting van het conversiepark op de transportleiding



Infrastructurele voorzieningen als wegen e.d.

Voor het produceren van waterstof door middel van elektrolyse is elektriciteit nodig. Hiertoe wordt een aansluiting
gemaakt op het hoogspanningsnet door middel van een kabel van het nabij gelegen 380 kV-hoogspanningsstation naar
het conversiepark. Bij voltooiing van het nieuwe hoogspanningsstation (Amaliastation) zal nog een aansluiting worden
gerealiseerd. Deze aansluitingen op de hoogspanningsstations voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de vier
elektrolysers. Ook is er op het conversiepark ruimte gereserveerd voor de aanlanding van een kabel van windparken op
zee.
Voor het produceren van waterstof is daarnaast demi-water nodig. Demi-water is gezuiverd water dat is ontdaan van
mineralen. Levering van het benodigde demi-water wordt door initiatiefnemers georganiseerd. Hierover worden door
initiatiefnemers gesprekken gevoerd met het waterbedrijf Evides. Vanaf de locatie van het waterbedrijf op de
Dolfijnweg kan per buisleiding het demiwater getransporteerd worden naar het conversiepark.
De waterstof die op het conversiepark wordt geproduceerd zal worden afgevoerd per pijplijn. Er vindt geen opslag van
waterstof plaats op het conversiepark. Bij het produceren van waterstof komt zuurstof vrij. Deze wordt in eerste
instantie niet afgevangen om te kunnen gebruiken en wordt in de lucht geloosd.
Aanleg
De waterstoffabrieken worden door initiatiefnemers aangelegd.

MILIEUVERKENNING WATERSTOFCONVERSIEPARK EN HYTRANSPORTRTMWATERSTOFTRANSPORTLEIDING IN ROTTERDAM - CONVERSIEPARK EN TRANSPORTLEIDING
12

Figuur 4: Mogelijke inrichting van het conversiepark met 4 kavels (plots) voor elektrolysers

2.3

Transportleiding

De transportleiding loopt van Maasvlakte 2 tot de Vondelingenplaat. De transportleiding krijgt een diameter van 61 cm
(24 inch) en een lengte van circa 33 kilometer. De maximale bedrijfsdruk in de transportleiding is 50 barg. De
leiding wordt een zogenaamde open acces-leiding, toegankelijk voor alle bedrijven. Op het tracé van HyTransPortRTM
kunnen bedrijven aansluiten om waterstof af te nemen of aan te leveren. De locaties van de afsluiterlocaties, waar de
waterstof in de leiding kan worden gebracht of kan worden afgenomen zijn nog niet bekend. Deze maken geen
onderdeel uit van deze milieuverkenning.
Tracé
Het tracé loopt door het havengebied van Rotterdam, van west naar oost: Maasvlakte 2, Maasvlakte 1, Europoort,
Botlek en Vondelingenplaat. Het tracé ligt grotendeels in een leidingstrook. Dit is een strook die gereserveerd is voor
ondergrondse kabels en leidingen. De leidingstrook heeft een breedte van circa 50 á 75 meter en wordt op verschillende
locaties doorkruist door wegen en spoorwegen. Op de leidingstrook bevindt zich geen bebouwing. Op enkele locaties
ligt het tracé van de transportleiding net buiten de leidingstrook. Het tracé doorkruist ook enkele grote wateren: het
Hartelkanaal, de Dintelhaven, het Calandkanaal en de Oude Maas. Aan de oostzijde, bij de Welplaat, ligt de
transportleiding circa 70 meter bovengronds in een daarvoor bestemd leidingrek.
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Aanleg
De transportleiding wordt grotendeels door middel van een open ontgraving aangelegd. Hierbij wordt een sleuf
gegraven waarin de transportleiding komt te liggen. Op een aantal locaties is bemaling nodig om droog te kunnen
werken. De verschillende grondlagen worden apart opgeslagen en nadat de transportleiding is aangelegd met de
afgegraven grond in de juiste volgorde van de grondlagen weer gevuld. Grond die overblijft wordt - rekening houdend
met de kwaliteit - afgevoerd.
De bovenzijde van de transportleiding komt 1 meter onder het maaiveld (het grondoppervlak) te liggen. Er vinden
daarom graafwerkzaamheden tot 1,6 meter diepte plaats. Bij kruisingen van de transportleiding met wegen of
spoorwegen wordt in een aantal gevallen dieper gegraven, tot ongeveer 3,6 meter diep.
Op drie locaties wordt de transportleiding aangelegd in leidingtunnels: bij het kruisen van het Calandkanaal, bij het
Welplaatviaduct en bij het kruisen van de Oude Maas. Deze tunnels zijn aangelegd om buisleidingen in de
buisleidingenstrook met andere infrastructuur zoals vaarwegen te kruisen.
Bij kruisingen met infrastructuur waarbij geen tunnels zijn en bij diepere kruisingen onder bestaande leidingen door
wordt de transportleiding geboord. Voor deze boringen worden werkputten aangelegd. Deze werkputten liggen 4 tot
4,5 meter onder het maaiveld en worden bemalen om droog te kunnen werken.
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3

Milieueffecten conversiepark

3.1

Inleiding

De milieueffecten van de waterstoffabrieken in het conversiepark betreffen enerzijds de effecten op de aanwezige
ondergrond, en anderzijds de effecten van de exploitatie van de waterstoffabrieken op de omgeving. De effecten zijn
in beeld gebracht aan de hand van bestaande kennis uit eerder uitgevoerde onderzoeken en indicatieve berekeningen.
In de bijlage is een lijst van de onderzoeksrapporten opgenomen.

3.2

Bodem en water

Het conversiepark komt te liggen op de Tweede Maasvlakte. De locatie is in 2011 opgespoten met zand. Voor die tijd was
het gebied zee. Het conversiepark ligt om deze reden niet op een baggerspecie-loswal. Op het noordelijke deel van de
locatie heeft tot voor kort een vijver gelegen. Die is inmiddels met grond aangevuld. Het terrein ligt sinds 2011 braak. Er
zijn geen bedrijfsactiviteiten bekend die tot een verontreiniging van de bodem geleid kunnen hebben. De
Maasvlakteboulevard is vanaf 2012 aanwezig, begin 2020 is de Zwarte Zeeweg aangelegd.
Algemene bodemkwaliteit
De bodemkwaliteitskaart van Rotterdam geeft aan dat het conversiepark in een niet-gezoneerd gebied ligt. Er is geen
milieuwaarde gegeven. Daarom worden de achtergrondwaarden als referentie gehanteerd. Er wordt van uitgegaan dat
de aanwezige grond vrij toepasbaar is.
Bekende verontreinigingen
In het verleden uitgevoerde grondonderzoeken hebben aangetoond dat de bodem volledig bestaat uit zand. In de
grond en het grondwater is een lichte verhoging aan molybdeen aangetroffen. Deze wordt toegeschreven aan een
lichte verhoging van achtergrondwaarden. Onderzoek op de locatie van de voormalige vijver bevestigt dat de
waterbodem vrij te verspreiden is. Onderzoeken in de directe omgeving van het conversiepark laten zien dat lokaal
weliswaar enkele verontreinigingen zijn aangetroffen, maar dat deze nergens de achtergrondwaarden overschrijden.
3.2.1

Conclusie

Op grond van het feit dat Maasvlakte 2 is opgespoten met schoon zeezand en het feit dat het terrein voor het
conversiepark sindsdien braak heeft gelegen, worden geen verontreinigingen verwacht. Wel is in het havengebied in
algemene zin sprake van een diffuse bodembelasting. De initiatiefnemers van de waterstoffabrieken zullen ten
behoeve van de vergunningsaanvragen verder ingaan op de lokale bodemkwaliteit.

3.3

Archeologie

Het conversiepark biedt ruimte om elektrolysers te realiseren. Het onderheien van de installaties en of andere ingrepen
in de bodem kan effect hebben op de eventueel aanwezige archeologische waarden ter plaatse van het conversiepark.
In het archeologisch bureauonderzoek is aan de hand van informatie over bekende en verwachte archeologische
waarden een archeologische verwachting voor het conversiepark geformuleerd.
Het gebied waar het conversiepark gepland is, is een braakliggend terrein met enige begroeiing en een vijver in het
noordoosten van het gebied. De maaiveldhoogte van het gebied is gemiddeld 5,4 m boven NAP. De bovenste 5,5 m van
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de bodem bestaat uit matig fijn tot zeer grof zand, dat op verschillende dieptes schelp- en/of grindhoudende lagen
bevat. Plaatselijk is in de ondergrond een sliblaag waargenomen. Er zijn geen aanwijzingen dat de bodem verstoord is.
Archeologische Waardenkaart Rotterdam
De Archeologische Waardenkaart Rotterdam geeft de archeologische verwachtingswaarde van het gebied aan. De kaart
geeft aan dat het plangebied in een zone met een redelijk tot hoge archeologische verwachting ligt. In het westelijk
deel van het gebied betreft het waterbodems, in het oostelijk deel van het gebied betreft het lagen die meer dan 3 m
onder NAP liggen.
Archeologische Monumentenkaart
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dat binnen het
gebied geen terreinen van (hoge of zeer hoge) archeologische waarde liggen.
Cultuurhistorische atlas Zuid-Holland
Volgens de Cultuurhistorische atlas van Zuid-Holland maakt het plangebied geen deel uit van een terrein met
rijksbescherming of een terrein van provinciaal belang. Het plangebied ligt ook niet binnen een historisch bekende
Archeologische gegevens
In het plangebied zijn geen archeologische waarden aangetroffen. Ook het bouwhistorisch onderzoek
leveren geen aanwijzingen op voor de aanwezigheid van archeologische waarden in het plangebied. De archeologische
verwachting van het gebied geldt voor nederzettingsresten uit prehistorische periodes en dateren uit het Vroeg en/of
Midden-Mesolithicum en eventueel Laat Paleolithicum. Het betreft vooral kleine kampementen met structuren en
sporen zoals verschillende soorten kuilen, graven, haardplaatsen. Deze worden verwacht op 21 m onder NAP of dieper.
Ook kunnen scheepsresten of -wrakken worden aangetroffen, op een diepte van 18 m tot 10 m onder NAP. Dit betreft
meestal toevalsvondsten.
3.3.1

Conclusie

De verwachting is dat er geen bouwwerkzaamheden plaatsvinden op dieptes waar archeologische waarden kunnen
liggen. Toevalsvondsten en scheepswrakken of -resten moeten op basis van de Erfgoedwet bij de gemeente Rotterdam
gemeld worden.

3.4

Natuur

De inrichting van het conversiepark kan effecten op natuurwaarden met zich meebrengen. De effecten op door de Wet
natuurbescherming beschermde soorten zijn in beeld gebracht. Er is hiervoor gebruik gemaakt van de Nationale
Databank Flora & Fauna (NDFF) en de database van Bureau Stadsnatuur van de gemeente Rotterdam. De aanleg van
het conversiepark leidt mogelijk tot stikstofemissies. Er wordt gestreefd deze emissies te beperken door in de
aanlegfase zo veel als mogelijk te werken met elektrisch materieel. Gezien het feit dat er een bouwvrijstelling is zijn de
ecologische effecten van de stikstofdeposities in N2000-gebieden in deze milieuverkenning niet in beeld gebracht.
Beschermde plantensoorten
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Op het meest zuidoostelijke puntje van de locatie die voor het conversiepark wordt gereserveerd komt het wettelijk
streng beschermde Glad biggenkruid voor. Het terrein is niet massaal met deze soort begroeid. Deze plantensoort is
een in de Rotterdamse haven plaatselijk talrijk voorkomende, eenjarige soort van pionier milieus. De Gedragscode Wet
natuurbescherming Havenbedrijf Rotterdam 2020Rotterdam beschrijft hoe er bij werkzaamheden omgegaan moet worden met Glad biggenkruid en zijn groeiplaatsen.
Deze gedragscode schrijft voor dat er een ecologisch werkprotocol gemaakt moet worden voor de werkzaamheden in
het havengebied die zijn aangewezen als permanent leefgebied voor Glad biggenkruid. Uitgangspunt is dat potentieel
leefgebied van Glad biggenkruid zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat moet worden hersteld na afronding van de
werkzaamheden. Dit kan door bij werkzaamheden de bovenlaag met planten apart te zetten en na werkzaamheden
weer terug te plaatsen. Het Glad biggenkruid mag na afloop van werkzaamheden niet worden ingezaaid.
Ongewenste plantensoorten
Aziatische duizendknopen zijn schadelijke, invasieve soorten. Het betreft ongewenste, exotische soorten. De Japanse
duizendknoop komt op de locatie van het conversiepark niet voor. Ook andere invasieve exoten, zoals de
reuzenberenklauw, komen in het gebied niet voor.
Amfibieën
De Rugstreeppad is de enige wettelijk strikt beschermde amfibieënsoort met een populatie in het havengebied van
Rotterdam. Op de locatie van het conversiepark is geen voortplantingswater aanwezig, maar wel een geschikt
landhabitat, bestaand uit een zandige karakter met spaarzame vegetatie en enig reliëf. Graaf- en bouwwerkzaamheden
kunnen de Rugstreeppad verstoren. Er moet een ecologisch werkprotocol gemaakt worden, dat beschrijft hoe met
deze soort en het gebied waarin hij voorkomt omgegaan moet worden. Op het moment dat de Rugstreeppad zich
voortplant in het terrein, moet het werk stilgelegd worden. Daarom moet in de periode van april tot en met september
worden voorkomen, dat er waterplassen of werksleuven ontstaan die volgelopen zijn met water die geschikt zijn als
voortplantingswater voor de Rugstreeppad. Vanaf september worden de Rugstreeppadden afgevangen en verplaatst
zodat ze zich niet in het gebied ingraven en in het voorjaar weer naar dit gebied trekken.
Vogels
Op de locatie van het conversiepark zijn veldleeuwerik, kievit, graspieper, bontbekplevier, kleine
plevier en grasmus waargenomen die waarschijnlijk jaarlijks op het terrein broeden. In de nabijheid en de randen van het
gebied zijn scholekster, blauwborst en kneu waargenomen. Voor al deze soorten geldt dat zij binnen de invloedssfeer
van het conversiepark kunnen broeden. Werkzaamheden in de periode van 1 maart tot 15 augustus kunnen daarom
verstorend zijn. Om verstoring van broedende vogels te voorkomen is het broedvrij houden van het terrein een
mogelijkheid. Dit wordt opgenomen in het ecologisch werkprotocol.
Vleermuizen
Op de locatie van het conversiepark zijn geen structuren aanwezig die kunnen dienen als beschermde vaste rustplaats,
foerageerplaats of essentiële vliegroute. Er zijn in de omgeving enkele waarnemingen van de laatvlieger bekend en er
vliegen naar verwachting ruige dwergvleermuizen, die met name in het najaar de kustlijn gebruiken als trekroute.
Aangezien dit overvliegende dieren betreft, heeft dit geen relatie met de locatie van het conversiepark.
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Overige diersoorten
Andere beschermde zoogdieren zijn niet aanwezig. In het werkgebied komen naar verwachting konijnen en bunzings
voor. Om onnodig lijden of het doden van algemene soorten te voorkomen, worden algemene voorzorgsmaatregelen
getroffen die in de Gedragscode Wet natuurbescherming Havenbedrijf Rotterdam 2020-2025 zijn beschreven.
3.4.1

Conclusie

Ter voorbereiding op werkzaamheden in het conversiepark wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin wordt
beschreven op welke wijze wordt omgegaan met Glad biggenkruid, de Rugstreeppad, broedvogels en algemeen
voorkomende plant- en diersoorten.

3.5

Geluid

In het conversiepark kunnen meerdere waterstoffabrieken worden gerealiseerd en er is ruimte voor collectieve
faciliteiten. Om een beeld te krijgen van de geluidsemissie van het conversiepark in de situatie dat op alle beschikbare
locaties waterstof geproduceerd wordt, is een akoestisch rekenmodel opgesteld, waarin de relevante geluidbronnen
zijn opgenomen. Uitgangspunt hierbij is dat de meeste installaties op het conversiepark continu in bedrijf zijn. Op de
afzonderlijke plots worden diverse stationaire geluidbronnen geplaatst. Het gaat om compressoren, transformatoren
en pompen ten behoeve van productie en transport van waterstof, en installaties voor verwarming, ventilatie en
koeling van het elektrolysegebouw en diverse randapparatuur. De elektrolyse zelf vindt plaats in een afgesloten
gebouw en is voor het geluid naar de omgeving niet relevant. Er zijn ook mobiele geluidsbronnen, zoals vrachtwagens
en personenwagens. Er is rekening gehouden met maximaal één bezoekende vrachtwagen per etmaal per inrichting en
circa 10 medewerkers per dag per inrichting, die met de auto naar en van het conversiepark reizen. Gezien dit geringe
aantal en de geringe bedrijfsduur is de aanname dat de geluidemissie ten gevolge van de personenwagens
verwaarloosbaar is ten opzichte van het bronvermogen van het gehele conversiepark.
Voor het industrieterrein Maasvlakte 2 is op grond van de Wet geluidhinder een geluidzone vastgesteld. Buiten deze
geluidzone mag de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer bedragen dan 50 dB(A)etmaalwaarde. De geluidzone en de locatie van het conversiepark zijn weergegeven in figuur 5.
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Figuur 5: Geluidzone industrieterrein Maasvlakte 2 met de locatie van het conversiepark
De realisatie of aanpassing van een inrichting moet vooraf door Milieudienst Rijnmond (DCMR) worden getoetst aan de
hand van de beschikbare geluidruimte per kavel ter hoogte van de zone-immissiepunten (ZIPs). Omdat er momenteel
nog geen sprake is van de realisatie van een inrichting is er door DCMR en het Havenbedrijf een voorlopige, virtuele
geluidruimte toegekend aan het conversiepark, op basis van een kavelemissie van 69 dB(A) per vierkante meter. De
berekende geluidniveaus worden hieraan getoetst.
Om de effecten van het bronvermogen van compressoren inzichtelijk te maken, zijn indicatieve berekeningen
uitgevoerd voor drie situaties:
compressoren met een bronvermogen van 103 dB(A) die inpandig kunnen worden geplaatst;
compressoren met een bronvermogen van 117 dB(A) die niet inpandig kunnen worden geplaatst;
compressoren met een bronvermogen van 112 dB(A). Bij dit bronvermogen wordt de kavelemissie van 69
dB(A)/m2, die is gebruikt om de voorlopige virtuele geluidruimte te bepalen, voor het gehele conversiepark
gevuld.
Tabel 1 geeft de virtuele geluidruimte (geluid-immissiebudget) voor het hele conversiepark ter hoogte van de
verschillende zone-immissiepunten (ZIPs) en de langtijdgemiddelde geluidbelasting ter hoogte van de zone-
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immissiepunten voor de drie beschouwde situaties weer. Omdat de berekende geluidniveaus voor alle etmaalperioden
hetzelfde zijn, is geen onderscheid gemaakt in de verschillende etmaalperioden.
Tabel 1: Beschikbare geluidruimte en de effecten van het gebruik van diverse compressoren en plaatsing

ZIP

Naam

103 dB(A)

112 dB(A)

117 dB(A)

Beschikbare

per compressor

per compressor

per compressor

geluidruimte

inpandig

niet inpandig

niet inpandig

24,1

22,1

29,2

33,9

01

Brielse Gatdam

02

Oostvoornse Meer

22,6

20,8

28,1

32,8

03

Voornse Meeroever

20,0

18,3

25,5

30,3

04

d'Arcyweg

19,7

17,4

24,5

29,3

05

Markweg

17,7

15,4

22,8

27,6

06

Splitsingsdam

15,7

12,1

19,1

23,8

07

Noorderhoofd

15,0

11,4

18,5

23,3

08

Noordzee (noord-oost)

13,8

11,5

19,2

24,1

09

Noordzee (noord-oost)

13,0

11,1

18,5

23,3

10

Noordzee (noord)

12,5

10,9

18,6

23,4

11

Noordzee (noord)

12,5

11,3

19,0

23,9

12

Noordzee (noord)

12,9

12,2

20,3

25,2

13

Noordzee (noord-west

13,5

11,6

19,3

24,2

14

Noordzee (noord-west)

14,6

12,4

20,1

25,0

15

Noordzee (west)

16,2

12,1

19,1

23,8

16

Noordzee (west)

19,2

14,3

20,9

25,5

17

Noordzee (west)

22,8

18,7

25,1

29,8

18

Noordzee (zuid-west)

26,0

21,4

26,6

29,6

19

Noordzee (zuid)

29,3

26,0

31,6

36,0

20

Plaat Hinder

30,6

26,4

30,8

34,9

21

Brielse Gat

28,5

26,1

32,6

37,2

22

Brielse Gat

26,8

24,0

30,7

35,4

Uit de berekeningen blijkt dat met inpandig geplaatste waterstofcompressoren met een bronvermogen van 103 dB(A)
per stuk kan worden voldaan aan de beschikbare geluidruimte. In de andere twee situaties wordt de beschikbare
geluidruimte op alle ZIPs overschreden. Om te kunnen voldoen aan de beschikbare geluidruimte moet de geluidemissie
van de waterstoffabrieken lager zijn dan de emissies die zijn gehanteerd in de berekeningen. Een bronvermogen van 106
dB(A) per waterstofcompressor lijkt mogelijk. Om dit te kunnen bereiken zijn maatregelen nodig, zoals het inpandig
plaatsen van de compressoren. Hierbij moet rekening worden gehouden met de effecten op veiligheid. Er worden
randvoorwaarden opgenomen bij de uitgifte, zodat er voldoende geluidruimte is voor alle initiatiefnemers.
3.5.1

Conclusie

Het berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveau wordt vooral bepaald door het bronvermogen van de
waterstofcompressoren op de plots van het conversiepark. Het maximaal toelaatbare bronvermogen per
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waterstofcompressor bedraagt circa 106 dB(A). Dit bronvermogen kan alleen behaald worden door de
waterstofcompressoren inpandig te plaatsen. Dit betekent dat in de situatie waarin het bronvermogen van de
compressoren 103 dB(A) bedraagt en deze inpandig kunnen worden opgesteld ter hoogte van alle zone-immissiepunten
kan worden voldaan aan de beschikbare geluidruimte voor het hele conversiepark. Voor de situatie waarin het
bronvermogen circa 117 dB(A) per compressor bedraagt en de compressoren niet inpandig kunnen worden opgesteld,
kan op geen van de zone-immissiepunten worden voldaan aan de beschikbare geluidruimte.
Deze resultaten zijn nog niet definitief. Het is op dit moment nog onzeker welke compressoren de bedrijven
daadwerkelijk toepassen op het conversiepark. Als dit bekend wordt moeten de uitgangspunten voor de
geluidsberekeningen met betrekking tot de te plaatsen installaties definitief worden gespecificeerd.
Daarnaast moet bij de vergunning die bedrijven voor de oprichting van een inrichting aanvragen op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bezien worden of de Best Beschikbare Technieken (BBT) worden
toegepast. Dat betekent dat er naar een zo laag mogelijke geluidemissie gestreefd moet worden. Dit kan door
geluidarme installaties toe te passen, die eventueel af te schermen of inpandig te plaatsen, of de lay-out van fabrieken
zo te ontwerpen, dat de geluidemissie van een installatie in een richting wordt beperkt. Hierbij moet rekening worden
gehouden met de effecten op veiligheid.
Tot slot wordt bij de invoering van de Omgevingswet overgegaan op beoordeling van de geluidbelasting aan de hand
van een andere grootheid (Lden). Dit levert enige aanvullende geluidruimte op.

3.6

Externe veiligheid

De productie en distributie van waterstof kan veiligheidsrisico´s veroorzaken. Er zijn meerdere indicatieve onderzoeken
naar externe veiligheid uitgevoerd om na te gaan of waterstofproductie- en distributie op het conversiepark op een
veilige manier kan worden gerealiseerd.
Het plaatsgebonden risico
De kwantitatieve risicoanalyse

plaatsgebonden risico geeft de kans

weer dat iemand, die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde tijd verblijft, om het leven komt ten gevolg van
enig ongewoon voorval bij een bepaalde activiteit met gevaarlijke stoffen. Het wordt weergegeven als een contour, de
zogeheten PR-contour. Aan het plaatsgebonden risico is een wettelijke grenswaarde gekoppeld voor kwetsbare
objecten en een wettelijke richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.

verschillende

die zich kunnen voordoen worden opgeteld tot een totaal plaatsgebonden risico voor de

betreffende activiteit.
Veiligheidscontour
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is een besluit waarin veiligheidsnormen zijn opgenomen met als doel
om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Het besluit geeft de mogelijkheid om
een zogenaamde veiligheidscontour vast te leggen, waaraan gerefeerd wordt in het bestemmingsplan. Deze contour
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begrenst het gebied waarin het plaatsgebonden risico van inrichtingen hoger mag zijn dan de grenswaarde. Op
Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2 is in 2014 door de gemeente een veiligheidscontour vastgesteld waarin de grens wordt
aangegeven tot waar de PR-contour van 10-6 per jaar van risicovolle bedrijven mag uitbreiden (figuur 6).
In de uitgevoerde berekeningen is het totale risico van 4 elektrolysers en hun compressoren beschouwd. Het aantal
compressoren en de positionering ervan is

deze studie zijn drie typen elektrolysers

beschouwd. Uitgangspunt van de berekeningen is dat de elektrolysers in het midden van de kavels zijn gepositioneerd.

Figuur 6: Veiligheidscontour Maasvlakte 1 en Maasvlakte 2
3.6.1

Conclusie

Op basis van de berekeningen voor de indicatieve kwantitatieve risicoanalyse van het conversiepark wordt
geconcludeerd dat in geval van plaatsing van de elektrolysers in kavel B en D er geen beperkingen zijn. Bij plaatsing van
de elektrolysers aan de oostzijde op kavel A en C geldt dat de PR-contour binnen de veiligheidscontour blijft. Indien op
kavels A en C aan de westzijde worden gepositioneerd geldt dat de PR-contour mogelijk buiten de veiligheidscontour
valt. Dit is op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. Voor kavel A geldt dat de elektrolysers aan de
noordelijke en zuidelijke grens geplaatst kunnen worden. Indien de elektrolysers op kavel C op dezelfde hoogte
geplaatst worden, komt de PR-contour mogelijk ook buiten de veiligheidscontour te liggen. Waterstoflekken vormen
geen beperking met betrekking tot het zuurstofventen.
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3.7

Ontplofbare oorlogsresten

In een bureauonderzoek zijn de ontplofbare oorlogsresten geïnventariseerd op de locatie van het toekomstig
conversiepark om, zo nodig, in een vroeg stadium vervolgstappen te kunnen ondernemen. Het onderzoeksgebied
omvat de locatie van het conversiepark inclusief een strook van 150 meter rondom.
Dit onderzoeksgebied is vergeleken met de ligging van verdachte gebieden uit vooronderzoeken. Hieruit blijkt dat geen
verdacht gebied overlapt met het onderzoeksgebied. Het dichtsbij gelegen verdachte gebied Z0006 ligt op ruime
afstand (figuur 7).

Figuur 7: verdacht gebied ontplofbare oorlogsresten en ligging conversiepark
Tijdens de uitvoering van het vooronderzoek voor de Maasvlakte is uitgebreid onderzoek gedaan naar munitievondsten
op de Maasvlakte. In de afgelopen 50 jaar zijn incidenteel munitievondsten gedaan. Deze munitie is aangetroffen in
ophoogzand of in aangevoerde specie. Vanwege het incidentele karakter van de munitievondsten en het ontbreken van
een geografisch patroon is het uitgangspunt gehanteerd dat het ophoogzand onverdacht is van ontplofbare
oorlogsresten.
Het is mogelijk dat tijdens de werkzaamheden onverwacht ontplofbare oorlogsresten worden aangetroffen in
onverdachte gebieden.
vastgesteld door de gemeente Rotterdam gevolgd te worden.
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4 Milieueffecten transportleiding
4.1

Inleiding

De transportleiding brengt in de exploitatiefase nauwelijks tot geen effecten op het milieu met zich mee. De
milieueffecten worden vooral veroorzaakt door de aanleg van de transportleiding. De effecten hiervan zijn, net als de
effecten van het conversiepark, in beeld gebracht aan de hand van bestaande kennis uit eerder uitgevoerde
onderzoeken en indicatieve berekeningen. In de bijlage is een lijst van de onderzoeksrapporten opgenomen.

4.2

Bodem en water

De transportleiding komt over bijna de gehele lengte ondergronds te liggen. Het grootste deel van de leiding wordt in
open ontgraving aangelegd. Dat houdt in dat er sleuven worden gegraven waar de leiding in kan worden gelegd. De
diameter van de transportleiding is 61 cm (24 inch). De transportleiding komt 1 meter onder het maaiveld (de
bodemoppervlakte) te liggen. De sleuven moeten dus tot circa 1,6 meter diepte gegraven worden. Bij de kruisingen van
de transportleiding met andere infrastructuur moet dieper worden gegraven, tot ongeveer 3,6 meter onder het
maaiveld. Op sommige locaties wordt de transportleiding niet in open ontgraving aangelegd, maar door middel van een
boring. Bij de start en eindplaatsen van de boringen worden werkputten aangelegd, deze liggen circa 4 tot 4,5 meter
onder het maaiveld.
Bij het uitvoeren van de ontgravingen is het van belang de bodemkwaliteit van het gebied te kennen. Het risico bestaat
dat er grondwater naar de gegraven sleuven en werkputten stroomt. Om te kunnen bepalen of bemaling nodig is, is
kennis van de grondwaterstanden nodig. De toestroom van grondwater naar de sleuven en werkputten is in beeld
gebracht. De effecten van bemaling op het omliggende gebied zijn ook onderzocht.
Bodemfunctie
Het tracé loopt dwars door het havengebied van Rotterdam, van west naar oost: Maasvlakte 2, Maasvlakte 1, Europoort,
Botlek en Vondelingenplaat. De bodemfunctiekaart van Rotterdam geeft aan dat de transportleiding in een gebied met
als functie industrie komt te liggen. Figuur 8 geeft dit aan.
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Figuur 8: Bodemfunctiekaart van Rotterdam
Algemene bodemkwaliteit
De bodemkwaliteitskaarten van Rotterdam geven inzicht in de kwaliteitsklasse van de bodem tot 2 m onder maaiveld.
Hieruit blijkt dat:


in de Botlek de bodem over het algemeen matig verontreinigd is en voldoet aan



de bodem van de Europoort schoon is en over het algemeen voldoet



de bodem ter plaatse van Maasvlakte 1 schoon is en wisselend voldoet tussen de kwaliteitsklasse natuur en
landbouw.



Maasvlakte 2 niet is gezoneerd op de bodemkwaliteitskaart.

Baggerspecieloswallen
Bij de ontwikkeling van het Rotterdamse havengebied zijn in het verleden terreinen opgespoten met baggerspecie
afkomstig van onderhoudsbaggerwerkzaamheden en uitbreidingen van havens en waterwegen. De kwaliteit van de
toegepaste baggerspecie is niet overal gelijk:


Europoort en het grootste gedeelte van de Maasvlakte 1 en 2 zijn opgespoten met baggerspecie die niet als
verontreinigd wordt beschouwd.



De baggerspecieloswallen op de Botlek en Vondelingenplaat en op een klein deel van Maasvlakte 1 zijn opgespoten
met verontreinigde baggerspecie afkomstig uit de nabijgelegen havens en rivieren. Op basis van het uitgevoerde
bureauonderzoek is de verwachting dat op deze locaties de grond en het grondwater mogelijk matig tot sterk
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verhoogde gehaltes zware metalen (waaronder arseen en chroom), polyaromatische koolwaterstoffen (PAK),
minerale olie en organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) bevatten.
Bekende verontreinigingen en bodembedreigende activiteiten
Langs het tracé is vooral petrochemische industrie gevestigd, waarin verwerking, overslag en opslag van
koolwaterstoffen plaatsvindt. Dit leidt tot
mee brengen. Concreet zijn er 55 (ernstige) bodemverontreinigingen bekend, zowel in grond als in grondwater. Figuur 9
geeft de locaties hiervan aan. Het gaat vooral om verontreinigingen met minerale olie en vluchtige aromaten. Enkele
verontreinigingen zijn veroorzaakt door calamiteiten, opgebrachte baggerspecie of door bijmengingen met puin.

Figuur 9: Locaties bodemverontreinigingen, weergeven als paarse cirkels op en langs het tracé
Dempingen watergangen en oude wegen
Bij de ontwikkeling van het havengebied zijn in het verleden langs en op het tracé watergangen gedempt en wegen
verlegd. Bij deze dempingen en de funderingen van de wegen is op een aantal locaties puin toegepast waarin mogelijk
asbest aanwezig was. Het risico bestaat dus dat er op die locaties asbest aanwezig is.

aansluitingen met gasleidingen aanwezig. Bij eventuele lekkages kunnen verontreinigingen met aardgascondensaat
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ontstaan. Op basis hiervan is de verwachting dat de bodem op deze locaties verontreinigingd is met minerale olie,
vluchtige aromaten en tetrahydrothiofeen. Op een deel van deze locaties is milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd.
Op twee locaties zijn sterk verhoogde concentraties aan minerale olie of benzeen in het grondwater aangetoond.
Grondwaterhoogtes
Tabel 2 geeft de hoogte van de grondwaterstanden ter plaatse van het tracé weer. Hieruit blijkt dat de gemiddeld
hoogste grondwaterstanden in de bovenste, antropogene (door de mens aangelegde) zandlaag in het westen lager
liggen dan in het oosten van het tracé. De gemiddeld laagste grondwaterstanden liggen een meter lager dan de
gemiddeld hoogste grondwaterstanden.
Tabel 2: Grondwaterstanden onder het tracé
Westelijk deel tracé

Oostelijk deel tracé

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

1,5 m onder maaiveld

0,5 à 1,0 m onder maaiveld

Gemiddeld laagste grondwaterstand

2,5 m onder maaiveld

1,5 à 2,0 m onder maaiveld

Uit dieper gelegen grondlagen kan - afhankelijk van de grondsoort

grondwater omhoog komen. De stijghoogte geeft

aan tot welke hoogte het grondwater kan komen. Over de stijghoogten van het grondwater in het zandpakket tussen
NAP-2,0 m en NAP -18,0 m (de zandtussenlaag in holocene pakket) is weinig bekend. De aanname is dat die tussen de
grondwaterstand en de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket liggen. De stijghoogten in het eerste
watervoerende pakket, het zandpakket dat dieper dan NAP-18,0 m ligt, is op basis van bekende gegevens goed in te
schatten. Deze liggen over het algemeen tussen NAP +0,50 m en NAP -0,50 m. Deze stijghoogten zijn over het
algemeen dieper dan 4,0 m onder maaiveld en daarmee dieper dan het ontgravingsniveau van de putten/sleuven.
Bemaling
Bij de aanleg van een aantal werkputten en op de dieper gelegen delen van het tracé wordt zo diep gegraven, dat het
werkterrein bemalen moet worden om te voorkomen dat de bodem open barst en er water in het werkterrein komt te
aanvullend diepe verticale filterbemaling nodig.
Het tijdelijk verlagen van grondwaterstanden kan effecten op de omgeving met zich mee brengen. Bij het onderzoek
naar deze effecten is er van uitgegaan dat een werkput gedurende 10 dagen wordt bemalen. Een sleuf wordt ongeveer
10 dagen per strekkende meter leiding bemalen.
Lozingen
Het bemalingswater moet worden afgevoerd. In afstemming met het bevoegd gezag zal het bemalingswater worden
geloosd, bijvoorbeeld op het oppervlaktewater of het riool.
Lozingen op het oppervlaktewater moeten voldoen aan de eisen uit het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). Dit
schrijft voor dat er geen visuele verkleuring van het oppervlaktewater mag ontstaan en dat het gehalte onopgeloste
bestanddelen niet hoger mag zijn dan 50 mg/l. Bij lozingen op oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk geldt dat
indien de instroomsnelheid meer bedraagt dan 0,3 m/s, of de handeling plaatsvindt in samenhang met een activiteit
waarvoor op grond van artikel 6.2 van de Waterwet een vergunning is vereist, een vergunning nodig is wanneer meer
dan 5000 m3 water per uur in een oppervlaktewaterlichaam gebracht wordt.
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Bij lozingen op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het waterschap moet voor de kwaliteit van de lozing een
melding worden gedaan in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).
Het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) geeft ook eisen voor lozingen in het riool. Voor het vuilwaterriool geldt dat
de lozing maximaal 8 weken mag duren, maximaal 5 m³/uur mag bedragen en een gehalte aan onopgeloste stoffen van
maximaal 300 milligram per liter mag bevatten. Voor het hemelwaterriool geldt dat het gehalte aan onopgeloste
stoffen maximaal 50 milligram per liter mag bedragen. Het ijzergehalte mag maximaal 5 milligram per liter bedragen.
Wanneer wordt voldaan aan bovenstaande eisen moet de lozing op het riool gemeld worden bij de gemeente of
Omgevingsdienst.
Zettingen
Als gevolg van bemalingen kunnen zettingen optreden. Dat komt omdat de waterspanning in de ondergrond afneemt
en de aanwezige belasting volledig door de grond gedragen moet worden. Hierdoor nemen de korrelspanningen in de
grond toe. Als de grond minder zwaar wordt belast dan de belasting die de grond eerder heeft ervaren reageert de
grond stijf op de verhoging van de belasting en treden nauwelijks zettingen op. Wanneer zettingsgevoelige
bodemlagen zwaarder worden belast dan ooit in het verleden, kunnen wel zettingen ontstaan.
In de ophooglaag van zand, die ter plaatse van het tracé aanwezig is, zijn zettingen uit te sluiten. Door de natuurlijke
fluctuatie van de freatische grondwaterstanden en stijghoogten zijn hier in droge periodes eerder belastingen
opgetreden met korrelspanningen. In de kleilaag kunnen zettingen als gevolg van bemaling optreden wanneer de
grondwaterstand verder wordt verlaagd dan de van nature laagste grondwaterstand. Een historisch laagste
grondwaterstand van ongeveer NAP 0,0 m is aannemelijk, dit is ca. een meter lager dan het oorspronkelijke maaiveld.
Verlagingen van het grondwater tot onder ongeveer NAP 0,0 m kunnen tot zettingen leiden. Dit is op drie locaties het
geval, namelijk:


werkput K083-02 zuid, waarbij de grondwaterstand tot NAP -0,60 m moet worden verlaagd;



sleuf K098-07, waarbij de grondwaterstand tot NAP -0,10 m moet worden verlaagd;



sleuf K098-08, waarbij de grondwaterstand tot NAP -0,20 m moet worden verlaagd.

Voor deze locaties is een nadere analyse gedaan van de potentieel optredende zettingen. De uitgevoerde berekeningen
laten echter zien dat er geen zettingen te verwachten zijn.
Natuur
Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan natuurgebieden die binnen
het invloedsgebied van de bemalingen aanwezig zijn. De omvang van eventuele droogteschade hangt sterk af van de
periode van de werkzaamheden en de voorkomende natuurwaarden. In het groeiseizoen is de invloed van de bemaling
op de natuur het grootst. De aanwezige natuurwaarden binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn
geïnventariseerd. Het betreft een Natura 2000 gebied en groenvoorzieningen. Monumentale bomen zijn niet
aangetroffen.
Ten zuidwesten van de Slufter en ten zuiden van de werkputten K017-01 en K017-04 ligt het Natura 2000-gebied De
Voordelta. Dit is weergegeven in figuur 10. Het is deels een Habitatrichtlijngebied en deels een Vogel- en
Habitatrichtlijngebied. Het zijn natte, laag liggende natuurgebieden. Ze liggen op NAP 0,0 m tot NAP +1,0 m. De
grondwaterstand wordt verlaagd in de opgehoogde, veel hoger liggende zandlaag vanaf NAP +5,6 m tot NAP +1,0 m. De
grondwaterstand in het veel lager liggende Natura 2000 gebied wordt niet of nauwelijks beïnvloed door de bemalingen.
Er worden daarom geen negatieve effecten van de bemaling op het Natura2000 gebied verwacht.
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Figuur 10: Natura 2000-gebieden in de nabijheid van de transportleiding
De leidingstrook is vooral begroeid met gras, met plaatselijk enkele bomen en struiken. Omdat de bemalingen tot een
verlaging van de grondwaterstand leiden, is enige verdroging van deze groenvoorzieningen niet helemaal uit te sluiten.
De mate van verdroging is afhankelijk van de uitvoeringsperiode en het weer ten tijde van uitvoering. Het advies is om
tijdens de aanleg deze groenvoorzieningen visueel te inspecteren op verdroging en zo nodig het bemalingswater te
gebruiken om deze te bevloeien.
Archeologie
In de ondergrond kunnen archeologische waarden aanwezig zijn. Wanneer de grondwaterstand verlaagd wordt kan
oxidatie plaatsvinden van eventuele archeologische resten. In de ophooglaag zijn naar verwachting geen archeologische
resten aanwezig. Het oorspronkelijke maaiveld, dat onder de ophooglaag op NAP +1,0 m ligt, kan mogelijk wel
archeologische resten bevatten. De verwachting is dat alleen archeologische resten die dieper liggen dan de historisch
laagste grondwaterstanden aangetast kunnen worden. Deze historisch laagste grondwaterstand ligt op ongeveer NAP
0,0 m, dit is ongeveer een meter lager dan het oorspronkelijke maaiveld. De bemaling leidt niet tot verlaging onder dit
niveau, met uitzondering van drie locaties. Bij deze locaties is de maximale verlaging 0,6 m onder de historisch laagste
grondwaterstand en de bemalingsduur is naar verwachting niet langer dan 10 dagen. De duur en omvang van de
bemaling is dermate gering dat er geen sprake zal zijn van oxidatie aan eventuele archeologische resten. De conclusie is
daarom dat de bemalingen geen effect hebben op archeologie.
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Zoutgehalte van het bemalingswater
Het tracé is omgeven door uitmondingen van rivieren, havens en de Noordzee. Het tracé kruist de Oude Maas, het
Calandkanaal, de Dintelhaven en het Hartelkanaal. Alle oppervlaktewateren staan in verbinding met de Noordzee. Allen
zijn zout en hebben een peil tot NAP +1,50 m. Door de grote diepte van deze oppervlaktewateren is de verwachting dat
deze (deels) in contact staan met de diepere zandlagen die onder de antropogene ophoog liggen. Hierdoor is het
diepere grondwater brak of zout. De grondlagen dieper dan NAP 0,00 m zijn overwegend brak, dit is rond/onder het
oorspronkelijke maaiveldniveau. In dieper gelegen grondlagen, vanaf NAP -1,50 m, neemt de kans op zout water toe.
Door het onttrekken van grondwater kunnen de grensvlakken van zoet naar brak en van brak naar zout grondwater
omhoog komen. De bemaling vindt plaats in de opgehoogde laag van zand. Deze is gevoed met hemelwater en is zoet.
Het bemalingswater zal hierdoor ook hoofdzakelijk zoet zijn. Plaatselijk is in de diepere lagen bemaling noodzakelijk en
kan brak of zout water worden onttrokken. Figuur 11 geeft de locaties aan.

Figuur 11: Potentiële lozingspunten van het bemalingswater
Om verzilting van het oppervlaktewater te voorkomen kan het brakke of zoute bemalingswater in principe geloosd
worden op groot ontvangend oppervlaktewater of het riool. De keuze wordt in afstemming met het bevoegd gezag
gemaakt. Gezien het feit dat het debiet vrij beperkt is kan aan de eisen van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi)
worden voldaan.
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Invloed op andere grondwateronttrekkingen
-Holland zijn er in de omgeving van het
tracé geen grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig. Binnen het invloedsgebied van de bemalingen zijn diverse
grondwateronttrekkingen aanwezig. Er is geen sprake van bodemenergiesystemen. Het betreft naar alle
waarschijnlijkheid tijdelijke bemalingen of bronnen voor koelwater. Doordat de bemaling alleen in de opgehoogde
zandlaag plaatsvindt, zijn effecten op de overige onttrekkingen niet te verwachten.
Grondwaterverontreinigingen
In het grondwater van het hele havengebied Rotterdam komen sterk verhoogde concentraties aan arseen voor. Het
grondwater ter plaatse van het tracé vormt hierop geen uitzondering en bevat naar verwachting ook sterk verhoogde
concentraties arseen.
In eerder uitgevoerde milieukundige onderzoeken zijn alle grondwaterverontreinigingen binnen een straal van 100 m van
de werklocatie geïnventariseerd. Uit het onderzoek komen op acht locaties grondwaterverontreinigingen naar voren,
met (minerale) olie, aromaten, drins, barium en benzeen.
Mogelijk is op deze locaties sprake van bemaling. Daarom is een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk waarin deze
locaties in meer detail onderzocht worden. Indien blijkt dat er verontreinigingen aanwezig zijn, zijn mogelijk
vervolgstappen nodig. Het kan zijn dat het bemalingswater op deze locaties gezuiverd moeten worden voordat het
geloosd mag worden.
Bodemverontreinigingen
De inventarisatie heeft ook verontreinigingen naast het tracé opgeleverd. Het gaat onder andere om sterk verhoogde
concentraties van zware metalen, bestrijdingsmiddelen, benzeen, minderale olie et.
Van deze locaties is nagegaan in hoeverre het risico bestaat dat deze verontreinigingen zich als gevolg van de
bemalingen verplaatsen of verspreiden. Het risico blijkt beperkt. Na een bemalingsduur van 10 dagen kan het maximaal
2,6 meter bedragen. Dit is gezien de omvang van de verontreinigingen acceptabel.
Wanneer twee onttrekkingen elkaar enigszins beïnvloeden, kan de bemalingsduur iets langer zijn. Het is van belang de
bemalingsduur op deze locaties zo kort mogelijk te houden om het verplaatsen van de verontreiniging tegen te gaan.
Mogelijk is een mitigerende maatregel noodzakelijk om de eventuele verplaatsing van deze verontreinigingen te
beperken.
4.2.1

Conclusie

De sleuven en werkputten krijgen te maken met de toestroom van het grondwater. Om droog te kunnen werken is
bemaling nodig. De effecten van bemaling op het omliggende gebied zijn onderzocht. Ten behoeve hiervan zijn bekende
bodemverontreinigingen in beeld gebracht en is bezien welke effecten de bemaling hierop heeft. Aan de hand hiervan
is geconcludeerd dat:


Er ten behoeve van de uitvoering een verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij veldonderzoek
plaatsvindt om de data uit de bureaustudie te staven met waarnemingen uit het veld.

MILIEUVERKENNING WATERSTOFCONVERSIEPARK EN HYTRANSPORTRTMWATERSTOFTRANSPORTLEIDING IN ROTTERDAM - CONVERSIEPARK EN TRANSPORTLEIDING
31



Aan de hand van het verkennend bodemonderzoek kan de kwaliteit van het bemalingswater in beeld gebracht
worden. Wanneer verontreinigingen in het bemalingswater verwacht worden zal dit gereinigd worden om
lozingen van het bemalingswater mogelijk te maken.



Het graven van de sleuven en het bemalen hiervan kan leiden tot verdroging van omliggende vegetatie.
Mitigerende maatregel is het bevloeien van deze vegetatie met het bemalingswater.



Bemaling kan er toe leiden dat nabijgelegen bodemverontreinigingen zich zullen verplaatsen. Dit is alleen het
geval wanneer er langer bemalen wordt dan 10 dagen. Als langere bemaling noodzakelijk is, moet hier specifiek
onderzoek naar worden uitgevoerd.

4.3

Archeologie

De graafwerkzaamheden die plaatsvinden om de transportleiding aan te leggen kunnen effect hebben op de eventueel
aanwezige archeologische waarden in het plangebied. Om effecten te kunnen bepalen zijn de archeologische waarden
in een bureauonderzoek geïnventariseerd in een strook van 100 m aan weerszijden van de transportleiding. Aan de hand
hiervan is een gespecificeerde archeologische verwachting voor het plangebied geformuleerd.
Archeologische Waardenkaart Rotterdam
De Archeologische Waardenkaart Rotterdam geeft de archeologische verwachtingswaarde van het gebied rond het
tracé aan. Hieruit blijkt dat:


De Maasvlakte in een zone ligt met een redelijk hoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde in lagen die
dieper liggen dan 3 m onder NAP.



Europoort en de Botlek in een zone liggen met een redelijk tot hoge archeologische verwachting in lagen die
dieper liggen dan 0 m NAP. Ter hoogte van het oostelijk deel van de Clydeweg, nabij de rijksweg A15 geldt een
zeer hoge archeologische verwachting.



De Vondelingenplaat ligt in een zone met een redelijk hoge tot hoge archeologische verwachting in lagen die
dieper liggen dan 0 m NAP.

Archeologische Monumentenkaart
De Archeologische Monumentenkaart (AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft aan dat binnen het
plangebied geen terreinen van (hoge of zeer hoge) archeologische waarde liggen.
Cultuurhistorische atlas Zuid-Holland
Volgens de Cultuurhistorische atlas van Zuid-Holland maakt het plangebied geen deel uit van een terrein met
rijksbescherming of een terrein van provinciaal belang. Het plangebied ligt ook niet binnen een historisch bekende
Archeologische gegevens
Uit archeologische onderzoeken die op de Maasvlakte zijn uitgevoerd op delen van het tracé komt naar voren dat de
archeologische verwachting geldt voor bodemlagen die 20 m of meer onder het maaiveld liggen. Tijdens de aanleg van
de transportleiding wordt de bodem op de Maasvlakte niet tot die diepte beroerd. De aanleg van het tracé van de
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transportleiding in deelgebied Maasvlakte vormt daarom geen bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische
resten of waarden.
In Europoort is op de locatie van de aan te leggen transportleiding niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op
een afstand van 100 tot 200 meter van de geplande leiding zijn wel archeologische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit
komt naar voren dat op grote delen van het tracé geen archeologische resten worden verwacht. Daar waar die wel
worden verwacht liggen deze op 15,5 tot 19 meter onder NAP.
Het tracé van de transportleiding reikt ter hoogte van de Dintelhaven het diepst, tot maximaal 20 m beneden maaiveld.
Dit is minder diep dan de laag waarin archeologische resten worden verwacht. De werkzaamheden zullen daarom geen
archeologische waarden verstoren, met uitzonderling van mogelijk aanwezige scheepswrakken.
In de Botlek zijn verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het westelijke deel een lage
archeologische verwachting kent in verband met de ligging van het gebied in de voormalige bedding van de Maas. De
oostelijke helft van het deelgebied bevindt zich grotendeels op de oude oeverzone van de Maas. Hier is de kans op
bewoningssporen aanwezig; de oevers van de geulen waren immers aantrekkelijke woonlocaties. Er kunnen
archeologische waarden worden verwacht in de lagen tussen 1,5 meter onder NAP en lager. Tijdens de aanleg wordt de
bodem in de Botlek nergens verstoord in lagen die meer dan 4,4 meter onder maaiveld liggen. Dit is ruim boven de laag
waarin archeologische waarden kunnen worden verwacht. NAP. Er worden in de Botlek daarom geen archeologische
waarden verstoord.
Binnen de Vondelingenplaat is niet eerder archeologisch onderzoek uitgevoerd. Archeologische resten kunnen met
name uit de Nieuwe tijd verwacht worden. In uiterste oosten van het tracé, is er een kleinere kans op resten uit de
Middeleeuwen. Het hoogste archeologische niveau waarop vondsten kunnen worden aangetroffen ligt op 0 m NAP en
dieper. De aanleg van de transportleiding leidt niet tot verstoringen die dieper liggen dan 3,5 m beneden maaiveld, dit is
ruim 0,5 m boven NAP. Deze reiken daardoor niet tot aan archeologische niveaus.
4.3.1

Conclusie

Het bureauonderzoek laat zien dat op verschillende dieptes van de bodem rondom het tracé van de transportleiding
archeologische waarden aanwezig kunnen zijn. De aanlegwerkzaamheden vinden niet op die dieptes plaats. Wel is er
Het gaat dan om toevalsvondsten, aangezien de locatie
hiervan niet op voorhand is vast te stellen.
Er hoeven tijdens de aanleg van de transportleiding geen voorzieningen worden getroffen om archeologische waarden
te behouden of te ontzien. Een vervolgonderzoek in het kader van de Archeologische Monumentenzorg is niet nodig.
Toevalsvondsten en scheepswrakken of -resten moeten op basis van de Erfgoedwet bij de gemeente Rotterdam
gemeld worden.

4.4

Natuur

De aanleg van de transportleiding kan effecten op natuurwaarden met zich mee brengen. De effecten op door de Wet
natuurbescherming beschermde soorten zijn in beeld gebracht. Er is hiervoor gebruik gemaakt van de Nationale
Databank Flora & Fauna (NDFF) en de database van Bureau Stadsnatuur van de gemeente Rotterdam. De aanleg van de
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transportleiding leidt mogelijk tot stikstofemissies. Er wordt gestreefd deze emissies te beperken door in de
aanlegfase zo veel als mogelijk te werken met elektrisch materieel. Gezien het feit dat er een bouwvrijstelling is zijn de
ecologische effecten van de stikstofdeposities in N2000-gebieden in deze milieuverkenning niet in beeld gebracht.
Beschermde plantensoorten
Verspreid over grote delen van het tracé komt de wettelijk streng beschermde plantensoort Glad biggenkruid voor. Dit
is eenjarige soort van pionier milieus en komt in de Rotterdamse haven plaatselijk uitgebreid voor. Leidingstroken met
een schrale en korte vegetaties op zand, zijn een ideaal habitat voor deze plantensoort. Ter hoogte van de Beerweg
komt de zwaar beschermde Groenknolorchis voor, deze groeiplaats ligt echter buiten de invloedsfeer van de
werkzaamheden. Gezien de kenmerken van het gebied is de verwachting dat er geen andere wettelijk streng
beschermde soorten in het gebied voorkomen.
De Gedragscode Wet natuurbescherming Havenbedrijf Rotterdam 2020Stadsnatuur Rotterdam beschrijft hoe er bij werkzaamheden omgegaan moet worden met onder andere Glad
biggenkruid en zijn groeiplaatsen. Deze gedragscode schrijft voor dat er een ecologisch werkprotocol gemaakt moet
worden voor de werkzaamheden op de leidingstroken, die zijn aangewezen als permanent leefgebied voor Glad
biggenkruid. Uitgangspunt is dat potentieel leefgebied van Glad biggenkruid zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat
moet worden hersteld na afronding van de werkzaamheden. Dit kan door bij het graven van de sleuf de bovenlaag met
planten apart te zetten en na werkzaamheden weer terug te plaatsen. Het Glad biggenkruid mag na afloop van de
werkzaamheden niet worden ingezaaid.
Ongewenste plantensoorten
Aziatische duizendknopen zijn schadelijke, invasieve soorten. Het betreft ongewenste, exotische soorten. De Japanse
duizendknoop komt op twee locaties op het tracé op voor en op negen plaatsen op korte afstand van het tracé. De
exacte groeiplaatsen zijn in het havengebied afgezet met vier palen waarvan de bovenkant wit is geschilderd, en
daarmee goed herkenbaar. Andere invasieve exoten, zoals de reuzenberenklauw, komen niet in het gebied voor.
Het havenbedrijf heeft de ambitie de haven duizendknoopvrij te maken. Er is daarom voor de bestrijding van de
Japanse duizendknoop een apart projectteam ingesteld. Wanneer vanwege de aanleg van de transportleiding een
groeiplaats vergraven moet worden, moet hiervoor een apart plan gemaakt worden om verdere verspreiding tegen te
gaan. Er mag onder geen beding geroerd worden in de grond waarin deze soort voorkomt. Groeiplaatsen moeten
worden afgegraven en voor vernietiging worden aangeboden bij een verwerkingsbedrijf.
Amfibieën
Op de Maasvlakte en de Europoort komt de wettelijk strikt beschermde rugstreeppad voor. De Gedragscode Wet
natuurbescherming Havenbedrijf Rotterdam 2020 -2025 beschrijft hoe er bij werkzaamheden omgegaan moet worden
met de Rugstreeppad. Deze code schrijft voor dat er een ecologisch werkprotocol gemaakt moet worden dat beschrijft
hoe met deze soort en het gebied waarin hij voorkomt omgegaan moet worden. Zolang er geen voortplantingswater
aangetast wordt of er bebouwing plaatsvindt in een leefgebied, worden de werkzaamheden niet te veel beperkt. Op
het moment dat de Rugstreeppad zich voortplant in het terrein, moet het werk stilgelegd worden. Daarom moet in de
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periode van april tot en met september worden voorkomen, dat er waterplassen of werksleuven die volgelopen zijn
met water ontstaan die geschikt zijn als voortplantingswater voor de Rugstreeppad. Vanaf september worden de
Rugstreeppadden afgevangen en verplaatst zodat ze zich niet in het gebied ingraven en in het voorjaar weer naar dit
gebied trekken.
Broedvogels
Op en langs vrijwel het hele tracé van de transportleiding komen, vooral in de periode 1 maart-15 augustus,
grondbroedende vogelsoorten voor, zoals de Graspieper, Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster, Kleine mantelmeeuw en
Stormmeeuw. In de Gedragscode Flora en Faunawet Havenbedrijf Rotterdam 2020 -2025 is aangegeven dat er een
ecologisch werkprotocol moet worden opgesteld waarin aangegeven wordt wanneer er gewerkt kan worden en welke
voorbereidingen getroffen moeten worden om verstoring van broedende vogels te voorkomen. Eén van mogelijkheden
om verstoring te voorkomen is het broedvrij houden van deze grondbroeders.
Op drie locaties zijn nesten van een Buizerd aanwezig:


in de bomenrij langs de Beerweg;



in het bos aan de Noordzeeweg;



in de bomenrij aan de Rijnweg.

De nestlocaties van Buizerds kennen een jaarronde bescherming. In het ecologisch werkprotocol wordt beschreven dat
er tijdens het broedseizoen géén voor de Buizerd verstorende werkzaamheden plaats mogen vinden. Voor de Buizerd
mogen nestlocaties niet broedvrij worden gehouden, de nestlocaties van de Buizerds zijn jaarrond beschermd.
Overige diersoorten
De Zandhagedis is de enige wilde en inheemse reptielensoort die in de gemeente Rotterdam voorkomt. De verspreiding
beperkt zich momenteel tot Hoek van Holland en mogelijk een klein deel van de Maasvlakte, maar ligt niet in dit tracé.
Langs het tracé van de transportleiding zijn geen wettelijk streng beschermde insectensoorten aangetroffen en
worden ook niet verwacht. Ook beschermde weekdieren zijn op grond van bekende arealen en hun ecologie uitgesloten
in het werkgebied van het tracé. Bij de aanleg van de transportleiding wordt geen water gedempt. Bij kruisingen met
watergangen wordt de transportleiding onder de watergang door geboord. De leiding komt hierdoor niet op de
waterbodem te liggen. Hierdoor ontstaat geen aantasting van beschermde vissoorten of hun habitat. Er komen door
de werkzaamheden aan leidingen geen functies in het geding voor vleermuizen. Er zijn geen potentiële locaties
aanwezig voor de aanwezigheid van andere zoogdieren met een beschermde status, zoals de Steenmarter. In het
werkgebied komen wel konijnen en bunzings voor.
Om onnodig lijden of het doden van algemene soorten uit deze groepen te voorkomen, worden algemene
voorzorgsmaatregelen genomen. Het gaat vooral om maatregelen die voortvloeien uit De Gedragscode Wet
natuurbescherming Havenbedrijf Rotterdam 2020haven
Rotterdam.
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4.4.1

Conclusie

Ter voorbereiding op de aanleg van de transportleiding wordt door de aannemer een ecologisch werkprotocol
opgesteld. Hierin wordt beschreven op welke wijze omgegaan wordt met Glad biggenkruid, de Rugstreeppad,
broedvogels en algemeen voorkomende soorten. Voor de manier waarop de verspreiding van de Japanse duizendknoop
wordt tegengegaan wordt indien nodig in samenwerking met het speciale projectteam dat hiervoor is ingesteld een
apart plan gemaakt.

Figuur 13: Locaties Glad biggenkruid, Duizendknoop en Buizerd

4.5

Geluid

De aanleg van de transportleiding brengt geluid met zich mee. Er zijn akoestische rekenmodellen opgesteld om de
geluidsemissie te berekenen. Hierbij is er van uitgegaan dat er niet gelijktijdig over de hele lengte van de
transportleiding wordt gewerkt. De aanlegwerkzaamheden vinden in principe deel voor deel plaats. Het legtempo van
de leiding varieert van 5 tot 500 meter per week. De activiteiten duren hierdoor 1 tot maximaal 75 dagen per deel. In het
kader van de aanleg wordt het grondwater op een aantal locaties van het tracé gedurende tien dagen verlaagd door
middel van bemalingen. Voor de geluidsberekeningen is uitgegaan van een worstcase scenario van vier pompinstallaties
en één (diesel)aggregaat per locatie. De bemalingen zullen het gehele etmaal plaatsvinden.
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Deze emissie is getoetst aan het beoordelingskader dat is opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Uitgangspunt hierbij is
dat de aanlegwerkzaamheden op werkdagen in de dagperiode tussen 07.00 uur tot 19.00 uur plaatsvinden. De
beoordeling vindt plaats op basis van een dagwaarde. Dit is het langtijdgemiddelde geluidsniveau in de dagperiode op
de gevel van een geluidgevoelig object, zoals woningen, onderwijsgebouwen, zorggebouwen, etc.. Tabel 5 geeft de
maximaal toelaatbare blootstellingsduur weer voor verschillende dagwaarden.
Tabel 5: Maximaal toelaatbare blootstellingsduur voor verschillende dagwaarden
Dagwaarde
> 60 dB(A)
> 65 dB(A)
> 70 dB(A)
Maximale
onbeperkt
50 dagen
30 dagen
15 dagen
blootstellingsduur
4.5.1

> 75 dB(A)
5 dagen

> 80 dB(A)
0 dagen

Conclusie

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de 60 dB(A)-contour op circa 150 m uit het tracé ligt. Binnen deze contour
bevinden zich geen geluidgevoelige objecten. Deze liggen op grotere afstand buiten de 60 dB(A)-contour. De
geluidbelasting ten gevolge van de aanleg van de transportleiding ter hoogte van deze verder weg gelegen
geluidgevoelige objecten in de dagperiode is hierdoor lager dan 60 dB(A). Er wordt daarom voldaan aan de strengste
grenswaarde uit het Bouwbesluit. De transportleiding kan hierdoor zonder beperking van het aantal werkdagen worden
gebouwd.
De dichtst bij het leidingtracé gelegen woningen staan in de woonkern van Rozenburg. Deze kennen een geluidbelasting
van minder dan 60 dB(A), maar wel meer dan 50 dB(A). Naast de geluidsemissie als gevolg van de aanlegwerkzaamheden
is er ook sprake van een geluidsbijdrage door de bemaling van het grondwater in de dag-, avond- en nachtperiode van
ten hoogste 46 dB(A). Deze geluidbelasting is voldoet aan wet- en regelgeving gezien de beperkte blootstellingsduur en
de heersende achtergrondwaarden (industrielawaai).

4.6

Externe veiligheid

Er zijn meerdere indicatieve onderzoeken naar externe veiligheid uitgevoerd om na te gaan of waterstofproductie- en
distributie met de transportleiding op een veilige manier kan worden gerealiseerd.
Het plaatsgebonden risico
De kwantitatieve risicoanalyse
weer dat iemand

plaatsgebonden risico geeft de kans

die onafgebroken en onbeschermd op een bepaalde tijd verblijft om het leven komt ten gevolg van

enig ongewoon voorval bij een bepaalde activiteit met gevaarlijke stoffen. Het wordt weergegeven als een contour, de
zogeheten PR-contour. Aan het plaatsgebonden risico is een wettelijke grenswaarde gekoppeld voor kwetsbare
objecten en een wettelijke richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.
die
zich kunnen voordoen worden opgeteld tot een totaal plaatsgebonden risico voor de betreffende activiteit.
Veiligheidscontour
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Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is een besluit waarin veiligheidsnormen zijn opgenomen met als doel
om mensen in de buurt van een bedrijf met gevaarlijke stoffen te beschermen. Het besluit geeft de mogelijkheid om
een zogenaamde veiligheidscontour vast te leggen, waaraan gerefeerd wordt in het bestemmingsplan. Deze contour
begrenst het gebied waarin het plaatsgebonden risico van inrichtingen hoger mag zijn dan de grenswaarde. Op
Maasvlakte 1, Maasvlakte 2, Europoort en Botlek/Vondelingenplaat is in 2014 door de gemeente een veiligheidscontour
vastgesteld waarin de grens wordt aangegeven tot waar de PR-contour van 10-6 per jaar van risicovolle bedrijven mag
uitbreiden.

ken binnen de vastgestelde

veiligheidscontour liggen.
Voor de transportleiding zijn verschillende leidingspecificaties doorgerekend die leiden tot verschillen in het
plaatsgebonden risico. Het gaat hierbij om de diameter van de leiding, de druk en het toepassen van risico-reducerende
maatregelen. In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) zijn de risiconormen voor buisleidingen opgenomen.
De transportleiding moet voldoen aan de eis dat de PR 10-6 per jaar contour maximaal vijf meter uit het hart van de
leiding mag zijn gelegen. Het toepassen van inline inspectie verkleind de risicocontour dusdanig dat deze op de leiding
ligt.
4.6.1

Conclusie

De berekeningen in de indicatieve kwantitatieve risicoanalyse laten zien dat de waterstofleiding mogelijk is vanuit het
perspectief van de omgevingsveiligheid. Om de PR 10-6 per jaar contour maximaal vijf meter uit het hart van de leiding
te beperken wordt inline inspectie als aanvullende maatregel toegepast. Deze maatregel dient met een vast interval
van 10 jaar te worden uitgevoerd. Met inline inspectie wordt de risicocontour dusdanig verkleind, dat deze op de leiding
ligt.

4.7

Ontplofbare oorlogsresten

In een bureauonderzoek zijn de ontplofbare oorlogsresten geïnventariseerd in een strook van 150 m aan weerszijden
van de transportleiding om, zo nodig, in een vroeg stadium vervolgstappen te kunnen ondernemen. Ter plaatse van de
kruisingen met het Hartelkanaal en de Dintelhaven is de onderzoeksstrook in oostelijke richting verbreed tot aan de
bruggen.
De te ontgraven leidingsleuf is in 2D en 3D gemodelleerd en in GIS vergeleken met de verticale grenzen van de
verdachte gebieden uit de vooronderzoeken. Per verdacht gebied is beoordeeld of de ontgraving beperkt blijft tot een
onverdachte, na de oorlog opgebrachte ophooglaag of dat de ontgraving plaatsvindt in het verdachte gebied.
Relevante verdachte gebieden
In eerste instantie is onderzocht of er in het tweedimensionale vlak overlap is tussen de verdachte gebieden uit de
vooronderzoeken en het werkgebied. Vervolgens is per verdacht gebied bestudeerd of er een onverdachte bovenlaag
aanwezig is. Zo ja, dan is bepaald of het gemodelleerde ontgravingsprofiel kruist met de onderzijde van de onverdachte
bovenlaag en doorzet tot in het onderliggende verdachte gebied. Alleen dan is sprake van de mogelijke aanwezigheid
van ontplofbare oorlogsresten in het werkgebied.
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De haventerreinen waar de toekomstige transportleiding wordt aangelegd waren tijdens de Tweede Wereldoorlog nog
niet aanwezig. Het Rotterdams havengebied lag destijds verder oostelijk en heeft zich na de oorlog pas westelijk
uitgebreid. Tijdens deze uitbreiding zijn de voornamelijk landbouwgebieden en natuurgebieden opgehoogd met specie.
Deze laag die na de oorlog is opgebracht is plaatselijk meters dik. In de uitgevoerde vooronderzoeken zijn de horizontale
en verticale dimensies van deze naoorlogs ophooglagen vastgesteld. Deze ophooglagen zijn in de vooronderzoeken als
onverdacht op ontplofbare oorlogsresten beschouwd.
4.7.1

Conclusie

De te ontgraven leidingsleuf voor de transportleiding kruist vijf verdachte gebieden waar mogelijk ontplofbare
oorlogsresten aanwezig zijn. Deze zijn tabel 6 en figuur 14 weergegeven. Voor deze locaties wordt ten behoeve van de
uitvoering een nadere risicoanalyse uitgevoerd.
Tabel 6: Verdachte gebieden
Verdacht gebied

Specificatie ontplofbare oorlogsresten

A0043
A0111
A0265
E0013
E0125

Vliegtuigbom 500 lb. GP (Brits)
Vliegtuigbom 500 lb. GP (Brits)
Vliegtuigbom 500 lb. GP (Brits)
Mogelijke restanten van landmijnen uit springputten
Mogelijke restanten van landmijnen uit springputten

Aantal
ontplofbare
oorlogsresten
Maximaal 1
Onbekend
Maximaal 4
Onbekend
Onbekend
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Kaart 14: Locaties verdachte gebieden ontplofbare oorlogsresten
Het is mogelijk dat tijdens de werkzaamheden onverwacht ontplofbare oorlogsresten worden aangetroffen in
onverdachte gebieden.
vastgesteld door de gemeente Rotterdam gevolgd te worden.
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5

Conclusie en vervolg

5.1

Inleiding

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op de Maasvlakte 2 ruimte gereserveerd voor de inrichting van een conversiepark,
een terrein waar bedrijven zich kunnen vestigen die op grote schaal waterstof gaan produceren. Deze locatie moet niet
alleen voldoende ruimte bieden voor de bedrijven, maar mag geen veiligheidsproblemen opleveren en moet toegankelijk
zijn voor de benodigde grondstoffen (demiwater en elektriciteit). Het streven is ruimte te bieden aan vier
waterstoffabrieken. Er wordt ook een transportleiding voor waterstof aangelegd vanaf de Maasvlakte naar Pernis op de
Vondelingenplaat. Dit gebeurt onder de naam HyTransPortRTM. Deze leiding wordt aangelegd door Hynetwork Services
(onderdeel van Gasunie) in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De transportleiding komt over het
overgrote deel van het tracé ondergronds te liggen in de leidingenstrook die door het havengebied loopt. In deze
milieuverkenning is op basis van bestaande kennis uit eerder uitgevoerde onderzoeken en indicatieve berekeningen
samengevat welke informatie er tot nu toe bekend is over de effecten van de aanleg en exploitatie van het
conversiepark en de transportleiding op het milieu.

5.2

Effecten van het conversiepark

De milieueffecten van de waterstoffabrieken in het conversiepark betreffen enerzijds de effecten van de aanleg op de
aanwezige ondergrond en anderzijds de effecten van de exploitatie van de waterstoffabrieken op de omgeving.
De effecten van de aanleg van het conversiepark op de ondergrond zijn verwaarloosbaar. Er zijn geen
bodemverontreinigingen te verwachten op het terrein dat voor het conversiepark is gereserveerd. Ook is op het terrein
geen waardevolle natuur aanwezig. Eventuele archeologische waarden liggen zo diep onder het maaiveld dat hierop ook
bij heiwerkzaamheden geen effecten op te verwachten zijn. Ontplofbare oorlogsresten zijn niet op de Maasvlakte 2 te
verwachten.
Tijdens de exploitatie van het conversiepark spelen de effecten op externe veiligheid en geluid een hoofdrol. De
effecten van de waterstoffabrieken hierop worden vooral bepaald door de benodigde compressoren. Om zicht te
krijgen op de effecten hiervan, zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat de effecten van de
compressoren op externe veiligheid en geluid zo omvangrijk zijn, dat er mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn om
de effecten zo ver te beperken dat het mogelijk is om vier waterstoffabrieken te kunnen realiseren op het
conversiepark. Het gaat bijvoorbeeld om de locaties en opstelling van fabrieken en fabrieksonderdelen op het terrein en
plaatsing van afschermende maatregelen. De milieueffecten van de overige voorzieningen, zoals de
elektriciteitsvoorziening en de productie van demi-water, worden door de initiatiefnemers onderzocht.
Ten behoeve van de feitelijke bouw en exploitatie van een waterstoffabriek op het conversiepark moeten de
verschillende initiatiefnemers bij DCMR een vergunning aanvragen. Hierin zullen zij een beeld geven van hun voornemen
en de lay-out van de te plaatsen installaties, inclusief de toepassing van (afschermende) middelen en de inzet van de
best beschikbare technieken. Op basis daarvan beschrijven zij de verschillende milieueffecten. Ten behoeve hiervan
zullen zij waarschijnlijk een verkennend bodemonderzoek uitvoeren en berekeningen maken van de daadwerkelijke
effecten van de installaties op externe veiligheid en geluid. Voor de uitvoering stellen zij een ecologische werkprotocol
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op. Daarnaast doen zij meldingen bij eventuele archeologische vondsten. Mitigerende maatregelen worden opgenomen
in de vergunningen van de initiatiefnemers.

5.3

Effecten van de transportleiding

De transportleiding brengt in de exploitatiefase nauwelijks tot geen effecten op het milieu met zich mee. De
milieueffecten van de transportleiding worden vooral veroorzaakt tijdens de aanleg van de transportleiding.
Het grootste deel van de transportleiding wordt in open ontgraving aangelegd. Er zijn diverse verontreinigingen in het
gebied bekend. Daarom moet er ten behoeve van de uitvoering een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd.
De sleuven en werkputten zijn zo diep dat het risico bestaat dat er grondwater in het werkterrein komt. Om droog te
kunnen werken is daarom bemaling nodig. Door bemaling kunnen archeologische waarden beschadigd raken en kunnen
bodemverontreinigingen zich gaan verplaatsen. Deze effecten zijn onderzocht. Een bemalingsduur tot 10 dagen lijkt
hierop geen effect te hebben. Als langere bemaling nodig is, is specifiek onderzoek hiernaar noodzakelijk. Aan de hand
van het verkennend bodemonderzoek wordt ook de kwaliteit van het bemalingswater in beeld gebracht.
Ter plaatse van het tracé liggen archeologische waarden. Deze liggen echter zo diep, dat zij niet geraakt worden door
aanlegwerkzaamheden. Er zijn tijdens de aanleg daarom geen voorzieningen nodig om archeologische waarden te
behouden of te ontzien. Toevalsvondsten moeten bij de gemeente Rotterdam gemeld worden.
Er zijn op en langs het tracé verschillende beschermde plant- en diersoorten aangetroffen. Ter voorbereiding op de
aanleg wordt daarom een ecologisch werkprotocol opgesteld. Hierin wordt beschreven hoe wordt omgegaan met de
beschermde plant- en diersoorten en welke maatregelen worden getroffen. Voor de manier waarop de verspreiding van
de Japanse duizendknoop wordt tegengegaan, wordt samengewerkt met het speciale projectteam van het
havenbedrijf dat hiervoor is ingesteld.
Er zijn indicatieve berekeningen uitgevoerd om de geluidbelasting te kunnen bepalen. Hieruit blijkt dat bij de aanleg van
de transportleiding de 60 dB(A)-contour op circa 150 m uit het tracé ligt. Binnen deze contour bevinden zich geen
geluidgevoelige objecten. De transportleiding kan hierdoor zonder beperking van het aantal werkdagen worden
gebouwd. De woonkern van Rozenburg ligt dichtbij het tracé en kent een geluidbelasting van minder dan 60 dB(A),
maar wel meer dan 50 dB(A). Deze geluidbelasting is acceptabel gezien de beperkte blootstellingsduur en de hoge
geluidbelasting die ter plaatse al heerst vanwege met name industrielawaai. Ten behoeve van de uitvoering worden
definitieve berekeningen uitgevoerd.
De indicatieve onderzoeken naar externe veiligheid laten zien dat de waterstofleiding inpasbaar is vanuit het
perspectief van de omgevingsveiligheid. Om de omvang van de PR 10-6 per jaar contour te beperken wordt inline
inspectie als risico-reducerende maatregel toegepast. Ten behoeve van de uitvoering worden definitieve berekeningen
gemaakt. De te ontgraven leidingsleuf voor de transportleiding kruist vijf gebieden waar mogelijk ontplofbare
oorlogsresten aanwezig zijn. Voor die locaties wordt een nadere risicoanalyse uitgevoerd. Als er tijdens de
gemeente Rotterdam gevolgd worden.
Onderstaande kaarten geven een overzicht van de verschillende effecten per deelgebied.
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Figuur 15: Overzicht milieueffecten Maassvlakte 1 en 2
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Figuur 16: Overzicht milieueffecten Europoort
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Figuur 17: Overzicht milieueffecten Botlek
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Figuur 18: Overzicht milieueffecten Vondelingenplaat
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6 Bijlagen
Alle onderzoeksrapporten die ten behoeve van deze milieuverkenning zijn opgesteld zijn te vinden op
https://hytransportrotterdam.com.
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Rotterdam H2 Conversiepark, een bureauonderzoek, BOORrapporten 739, september 2021
Bureaustudie waterstofconversiepark haven Rotterdam, bureau Stadsnatuur, oktober 2021
Geluid in de omgeving ten gevolge van de realisatie van een H2 conversiepark op de Maasvlakte, Peutz, 16
november 2021
Rapport Externe veiligheidsonderzoek waterstofconversiepark, 28 oktober 2021, Royal HaskoningDHV
Adviesrapport ontplofbare oorlogsresten conversiepark 2 e Maasvlakte Pernis, Expload, 2 september 2021
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Milieukundig rapport Historisch bodemonderzoek waterstoftransportleiding tracé van Maasvlaktestrand tot
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Rapport Externe veiligheidsonderzoek Waterstofleiding, Royal HaskoningDHV, 28 oktober 2021
Adviesrapport ontplofbare oorlogsresten waterstoftransportleiding 2e Maasvlakte Pernis, Expload, 2
september 2021

MILIEUVERKENNING WATERSTOFCONVERSIEPARK EN HYTRANSPORTRTMWATERSTOFTRANSPORTLEIDING IN ROTTERDAM - CONVERSIEPARK EN TRANSPORTLEIDING
47

