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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 

 
 
Klimaatwinst niet volledig in beeld bij CO2-afvang 
afvalverbrander SUEZ Roosendaal 
 
Het milieueffectrapport voor de afvang van CO2 door afvalverbrander SUEZ in 

Roosendaal is niet compleet en brengt de winst voor het klimaat niet volledig in 

beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan 

de provincie Noord-Brabant over de kwaliteit van dit rapport. 

 

Om bij te dragen aan de klimaatopgave wil afvalverbrander SUEZ de helft van de uit-

gestoten CO2 afvangen. Deze kan vervolgens worden gebruikt in nabijgelegen glastuin-

bouw. De provincie Noord-Brabant moet voor de komst van de CO2-afvanginstallatie 

vergunningen verlenen. Voordat ze dit doet, zijn de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. 

 

Het compacte rapport beschrijft de te verwachten milieugevolgen voor vier scenario’s. 

Deze verschillen in het wel of niet verbranden van meer afval en het afvoeren van de 

CO2 door buisleidingen of per vrachtwagens. De Commissie vindt de effectbeoordeling 

niet goed navolgbaar en de gevolgen van de benodigde buisleidingen op de gezondheid 

van omwonenden niet goed onderzocht. Ook moet de klimaatwinst completer in beeld 

gebracht worden, zegt de Commissie. Nu is alleen gekeken naar de CO2-winst binnen 

de grenzen van de afvalverbrander. Maar niet naar de uiteindelijke winst voor het kli-

maat gezien voor het hele proces: van afvang tot en met gebruik. 

 

De Commissie adviseert de provincie om het rapport eerst op deze punten aan te laten 

passen en daarna een besluit te nemen over de komst van de CO2-afvanginstallatie. 

De provincie heeft inmiddels laten weten dit advies te volgen en laat het rapport na 

aanpassing opnieuw door de Commissie beoordelen. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3509
http://www.commissiemer.nl/

