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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 66 of 06 – 41 46 27 78. 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport Mestverwerkingsinstallatie Zenderen 
 
Milieueffecten nog niet duidelijk 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsin-

stallatie in Zenderen beoordeeld. Het rapport maakt nog onvoldoende duidelijk 

welk type mest de installatie ingaat en welke stoffen de installatie uit komen. 

Daardoor is niet te controleren of de beschreven milieueffecten zo beperkt zijn 

als het rapport aangeeft. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Twence BV wil op de locatie Elhorst-Vloedbelt in de gemeente Zenderen een mestver-

werker realiseren om een bijdrage te leveren aan het mestoverschot in het Twents deel 

van de provincie Overijssel. Voordat de provincie besluit over het Provinciale Inpas-

singsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

De provincie Overijssel heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat in het rapport de keuze voor de  locatie Elhorst-Vloedbelt en 

de methode van mestverwerking goed is onderbouwd. Welk type mest de installatie 

ingaat en welke stoffen de installatie uit komen is echter nog onvoldoende duidelijk. 

Hierdoor is niet te controleren of de effecten, zoals op de luchtkwaliteit, de natuurwaar-

den en de geuroverlast, zo beperkt zijn als het rapport aangeeft.  

 

De initiatiefnemer gaat op deze punten aanvullende informatie geven. De provincie 

Overijssel heeft de Commissie gevraagd om de aanvullende  informatie, zodra deze 

beschikbaar is, opnieuw te beoordelen. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3290
http://www.commissiemer.nl/

