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Persbericht
Energiebesparing mogelijk met maatregelen

Milieueffectrapport voor thermische reiniging Son
compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de oprichting van een
thermische reinigingsinstallatie in Son opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed beschrijft. Energiebesparende maatregelen blijken goed mogelijk te zijn.
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 Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Jansen BV wil aan de Kanaaldijk in Son een thermische reinigingsinstallatie aanpassen
voor de verwerking van teerhoudend asfaltgranulaat (zoals oude dakbedekking) en voor
andere afvalstoffen (zoals vervuilde grond). Hiervoor is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. Voordat de provincie hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in
een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. vond eerder dat informatie ontbrak over
energiebesparende maatregelen en de uitstoot van stikstof op natuur. Het rapport is nu
aangevuld en de Commissie is gevraagd het oorspronkelijke rapport en de aanvullende
informatie te toetsen.
Het toetsingsadvies
In de aanvulling op het rapport is berekend welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en hoeveel energie kan worden bespaard. Uit de aanvullende informatie blijkt
dat per maatregel, bijvoorbeeld het bijstoken van biobrandstof, tot 20% energiebesparing mogelijk is.
Uit het oorspronkelijke rapport bleek dat de uitstoot van stikstof iets toeneemt. Het project is inmiddels gemeld bij het Programma Aanpak Stikstof (waarin maatregelen worden genomen om natuur te verbeteren en economische ontwikkelingen mogelijk te maken), waardoor de beschermde natuur nu niet meer wordt aangetast.
De Commissie vindt dat er nu voldoende informatie ligt om een afweging over het plan
te kunnen maken waarbij het milieubelang kan worden meegewogen.
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