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Persbericht Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Milieueffectrapport duidelijk over effecten en  
risico’s biomassaverbrandingsinstallaties 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor twee biomas-
saverbrandingsinstallaties die GDF Suez wil bouwen op het terrein van de kolen-
centrale bij Nijmegen. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 
 
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 provincie Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het project 
GDF Suez wil twee biomassaverbrandingsinstallaties oprichten op het terrein van de 
kolencentrale bij Nijmegen. Beide installaties zullen warmte leveren aan het warmtenet 
van Nijmegen en één installatie zal ook elektriciteit produceren. Hiervoor wordt een om-
gevingsvergunning aangevraagd. De milieugevolgen zijn onderzocht in een milieuef-
fectrapport.  
 
De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 
 
Het advies 
Het rapport beschrijft de biomassa die zal worden verstookt, zoals houtsnippers die 
vrijkomen bij bos- en landschapsbeheer of schoon houtafval van de houtverwerkende 
industrie. Het geeft een goed beeld van de kenmerken van de verbrandings- en rook-
gasreinigingsinstallatie en van de uitstoot van schadelijke stoffen. De effecten van de 
nieuwe installaties zijn klein in vergelijking met die van de kolencentrale. Blijft de kolen-
centrale in bedrijf dan zullen de luchtverontreiniging en geluidhinder licht toenemen. 
Sluit de centrale, dan zal de milieukwaliteit significant verbeteren. Bij de nieuwe instal-
laties kan sprake zijn van enige geurhinder. Bij de huidige kolencentrale is van geurhin-
der geen sprake omdat daarin, sinds enkele jaren, geen biomassa meer wordt bijge-
stookt.  
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