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Persbericht: Biomassaverbrandingsinstallaties van GDF 
Suez te Nijmegen  
 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport  
 
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport goed te beschrijven 
hoe is gezocht naar optimalisatie van de energieopbrengst en naar het terugdrin-
gen van negatieve milieueffecten van de twee biomassaverbrandingsinstallaties 
die GDF wil bouwen naast de kolencentrale bij Nijmegen. 
 
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 Gelderland en de gemeente Nijmegen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 
Het project 
GDF Suez wil twee biomassaverbrandingsinstallaties oprichten op het terrein van de 
kolencentrale bij Nijmegen. Beide installaties zullen warmte leveren aan het warmtenet 
van Nijmegen en één installatie zal ook elektriciteit produceren. Tegelijkertijd wordt de-
finitief gestopt met het verbranden van biomassa in de kolencentrale. Hiervoor moet de 
omgevingsvergunning worden aangepast. De milieugevolgen worden onderzocht in 
een milieueffectrapport.  
 
De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen hebben de Commissie om advies 
gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport. 
 
Het advies 
De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport niet alleen laat zien wat de gevolgen 
van de nieuwe installaties zijn voor de omgeving en of ze voldoen aan wettelijke nor-
men. Het is belangrijk dat het rapport ook laat zien hoe GDF de installaties zo inricht 
dat de energieopbrengst optimaal is. Ook moet het rapport beschrijven welke maatre-
gelen geselecteerd zijn om de negatieve milieueffecten zo klein mogelijk te maken. 
Voorbeelden zijn maatregelen om de geuroverlast bij op- en overslag van biomassa te 
beperken of om luchtverontreiniging tegen te gaan.   
 


