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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 10. 
 

Persbericht 

 
Mestbewerkings- en biomassavergassingsinstallatie Oss  
 
Milieugevolgen nu goed beschreven 
 

De Commissie heeft de nieuwe informatie over de mestbewerkings- en biomas-

savergassingsinstallatie in Oss beoordeeld. Hiermee is nu voldoende informatie 

voor Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikbaar om te besluiten of een 

milieueffectrapport nodig is.  

 

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 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

OOC Beheer B.V. wil op industrieterrein Elzenburg in Oss een installatie oprichten om 

jaarlijks ongeveer 500.000 ton ruwe drijfmest van agrarische bedrijven uit de omgeving 

te verwerken. Ook wil OOC de al vergunde maar nog niet gebouwde biomassavergas-

singsinstallatie wijzigen. Om te kunnen beoordelen of het nodig is voor de nieuwe in-

stallaties een milieueffectrapport op te stellen, heeft OOC informatie over de milieuge-

volgen aangeleverd. Eerder adviseerde de Commissie om de gekozen technieken ver-

der te onderbouwen en duidelijk te maken of de wijziging van de biomassavergassings-

installatie onderdeel van het project is. OOC heeft nieuwe informatie gegeven. De pro-

vincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd deze nieuwe informatie te beoor-

delen. 

 

Het advies 

De nieuwe informatie maakt helder wat het project omvat. Het is nu duidelijk dat de 

wijziging van de biomassavergassingsinstallatie ook onderdeel uitmaakt van het pro-

ject.  

 

De milieugevolgen van het totale project zijn nu goed beschreven. De gevolgen voor 

geur en luchtkwaliteit zijn gering. Wel leidt het project tot een forse toename van geluid-

belasting op twee woningen en tot mogelijke schade aan beschermde natuurgebieden.  

 

Met de beschikbare informatie kunnen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beslui-

ten of een milieueffectrapport nodig is.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3315
http://www.commissiemer.nl/

