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Persbericht: Biomassaverbrandingsinstallaties GDF Suez Nijmegen 
 

Milieugevolgen en risico's onduidelijk 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport beoordeeld voor twee biomas-
saverbrandingsinstallaties die GDF wil bouwen naast de kolencentrale bij Nijme-
gen. Het rapport bevat tal van onduidelijkheden en onnauwkeurigheden. Hierdoor 
is niet zeker of de installaties voor mens en milieu veilig zullen functioneren. 
 
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 - 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 zijn onderzocht in een mi-
lieueffectrapport.  
 
De provincie Gelderland heeft de Commissie gevraagd het rapport te beoordelen. 
 
Het advies 
Het rapport beantwoordt uitsluitend de vraag of de milieueffecten van maximaal vergun-
bare emissies voor dit type installaties kunnen leiden tot te hoge concentraties aan 
schadelijke stoffen in de lucht of tot onaanvaardbare gevolgen voor de natuur. De vraag 
wat de feitelijke milieugevolgen en risico’s zijn, wordt niet beantwoord. 
 
Het rapport bevat onvoldoende informatie over de kenmerken van het brandstofpakket 
(zoals snoeiafval en houtpellets), de samenstelling van de rookgassen en de reiniging 
van die gassen. Verder is onduidelijk hoe de volledige verbranding van natte biomassa 
continu wordt gewaarborgd. Deze informatie is van groot belang omdat onvolledige ver-
branding kan leiden tot ernstige geurhinder of gezondheidsklachten. 
 
De Commissie vindt het rapport onvoldoende om te kunnen concluderen of het verbran-
dingsproces optimaal en veilig kan verlopen en of de aangevraagde vergunning over-
eenstemt met wat nodig is voor een veilige bedrijfsvoering. De provincie kan naar het 
oordeel van de Commissie nu niet bepalen welke voorwaarden zij redelijkerwijs kan 
stellen. 
 
De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het rapport op te stellen en pas 
daarna een besluit te nemen over de vergunning. 


