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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3088  
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, (06) 310 464 79. 
 

Persbericht: Lowlands Methanol 

 
Aandacht voor effecten onvoorziene omstandighe-

den  

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor Lowlands Me-

thanol de effecten van de (bio)methanol productie op het milieu goed te beschrij-

ven. De effecten van onvoorziene omstandigheden op de veiligheidsrisico’s en 

het milieu verdienen daarbij in het bijzonder aandacht. Onder normale bedrijfs-

omstandigheden is de verwachting dat de effecten op het milieu beperkt zullen 

zijn. 

 

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 

het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

 

Het project 

Heveskes Energy B.V. wil in de Europort-Rotterdam een installatie bouwen voor de 

productie van (bio)methanol. In deze installatie zal per jaar 150 kton hout en/of RDF 

worden omgezet in methanol. Voor de bouw van de installatie moet een omgevingsver-

gunning worden afgegeven en daarbij moet een milieueffectrapport worden opgesteld.  

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Commissie om advies gevraagd over 

de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Het advies 

De productietechniek waar Heveskes voor kiest is gericht op het zo volledig mogelijk 

omzetten van vaste afvalstoffen in methanol. De uitstoot van luchtverontreiniging is 

daarbij beperkt. In geval van onvoorziene situaties of calamiteiten kunnen wel aanzien-

lijke milieueffecten optreden. Het is van belang om hier in het milieueffectrapport een 

duidelijk beeld van te geven. Beschrijf daarom de frequentie, omvang en duur van on-

voorziene omstandigheden zo goed mogelijk en ga daarbij uit van ‘worst case’ situaties. 

Geef vervolgens aan welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten op milieu 

en veiligheid in die situaties te voorkomen of beperken.  
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