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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 76. 
 

Persbericht 

 
 
Onderzoek mogelijkheden met minder milieueffec-
ten voor chemische fabriek in Rotterdam  
 
Onderzoek of de nieuwe MXDA-fabriek in Rotterdam ook kan produceren met 

minder milieueffecten. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over het milieueffectrapport. Provincie Zuid-Holland had de Commis-

sie gevraagd het rapport te beoordelen. 

 

Mitsubishi Gas Chemical wil een fabriek bouwen op het Huntsmanterrein in de Rotter-

damse haven om meta-xyleendiamine (MXDA) te produceren. MXDA wordt voor coa-

tings in industriële producten en consumentenproducten gebruikt. Voordat de provincie 

besluit over de vergunning voor de MXDA-fabriek zijn de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport.  

 

Het milieueffectrapport bevat veel informatie, maar geeft nog niet genoeg inzicht in de 

technische mogelijkheden met minder milieueffecten. Dit is essentiële informatie voor 

de besluitvorming in het kader van de vergunningaanvraag. Onderzoek welke mogelijk-

heden er zijn om de fabriek beter te laten presteren dan de minimale wettelijke milieu-

vereisten, adviseert de Commissie. Dit geldt ook voor het gebruik en de uitstoot van 

zeer zorgwekkende stoffen.  

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen met deze informatie en dan 

pas een besluit te nemen over de vergunningen voor de fabriek.  

 

De provincie heeft laten weten dit advies over te nemen en een aanvulling op het rapport 

voor te leggen aan de Commissie.  

 

----------------------------------------------------------- 

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 Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3400
http://www.commissiemer.nl/

