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Persbericht: Uitbreiding Hydrocracker ExxonMobil Rot-

terdam 

 
Milieueffectrapport uitbreiding hydrocrac-

ker compleet 

 

De Commissie m.e.r. beoordeelde het milieueffectrapport voor de uitbreiding van 

de hydrocrackerinstallatie van de ExxonMobil Raffinaderij in Rotterdam. Zij vindt 

dat het rapport compleet is om besluiten over de omgevingsvergunning en wa-

tervergunning te nemen. 

 

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 

de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu - besluiten over het 

project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Esso Nederland B.V. wil de hydrocrackerinstallatie van de ExxonMobil raffinaderij te 

Rotterdam in de Botlek uitbreiden, om uit hoogzwavelige olie zelf brandstoffen en ba-

sisoliën te maken. Voor de opslag van deze nieuwe olieproducten worden extra opslag-

tanks gebouwd. De milieugevolgen van deze uitbreiding zijn onderzocht in een milieu-

effectrapport. 

 

De Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van Infrastructuur en Milieu 

hebben de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport is goed leesbaar en geeft een uitgebreide en complete beschrijving van de 

milieugevolgen van de uitbreiding van de hydrocrackerinstallatie. Daaruit blijkt dat de 

milieueffecten zeer beperkt van omvang zijn vergeleken met de bestaande situatie.  

 

In het rapport zijn verschillende varianten onderzocht die milieuwinst opleveren door 

energie te besparen en waardoor er minder uitstoot van fijnstof en CO2 is. Daaruit blijkt 

dat de milieuwinst van de varianten heel beperkt zijn. Deze varianten worden vanwege 

de hogere investeringskosten daarom niet toegepast.  
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