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Persbericht

Milieueffectrapport
biodieselfabriek
Energy nog niet compleet

Argent

Het milieueffectrapport voor de uitbreiding van biodieselfabriek Argent Energy in
Amsterdam behoeft aanvulling. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het rapport. Zij adviseert om enkele milieueffecten
nader te onderbouwen en nog onderzoek te doen naar gebruik van restwarmte
als brandstof voor de fabriek. De provincie Noord-Holland had de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen.
Argent Energy in het Westelijk Havengebied van Amsterdam produceert biodiesel uit
organische reststromen, zoals frituurvet. Door uitbreiding en aanpassing van installaties
wil Argent Energy de toegestane productie vergroten van 200.000 ton naar maximaal
600.000 ton per jaar. Daarvoor zijn verschillende vergunningen nodig. Voordat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie daarover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
Het MER brengt de meeste milieueffecten goed in beeld, zoals stikstofneerslag op natuur en externe veiligheid. Op andere onderdelen is meer toelichting en aanvulling van
milieu-informatie nodig, zoals het energieverbruik, de vermindering van broeikasgassen
en de geluid- en geureffecten. Ook adviseert de Commissie om beter te onderzoeken
of het bedrijf milieuwinst kan boeken door gebruik van restwarmte.
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit
te nemen over de vergunningen. De provincie neemt dat advies over en zal het aangevulde milieueffectrapport weer voorleggen aan de Commissie.

----------------------------------------------------------De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 de provincie Noord-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10.

