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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffectrapport 

  

Omgevingsvergunning Hartel Terminal Rotterdam 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de nieuwe Har-

tel terminal een beschrijving te geven van een terminal waarbij zo min mogelijk 

luchtverontreiniging ontstaat. 

 

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, in dit geval HES International B.V. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hun taak als bevoegd gezag om over het project te besluiten 

gedelegeerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

HES International B.V. wil de nieuwe ‘Hartel terminal’ bouwen en exploiteren in de Mis-

sissippihaven op de Maasvlakte1 in Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam legt de 

kades aan. De nieuwe terminal maakt de opslag van 1,2 miljoen m3 aan olieproducten 

mogelijk. Voor het besluit over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen on-

derzocht in een milieueffectrapport.  

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd advies te geven over de benodigde inhoud 

van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om straks in het rapport ook een technisch alternatief te be-

schrijven waarbij zo min mogelijk verontreinigende stoffen vanuit de terminal in de lucht 

terechtkomen. Het gaat daarbij om stoffen afkomstig uit de olieopslag maar ook om 

luchtverontreiniging door afgemeerde zeeschepen. Hiermee wordt duidelijk wat tech-

nisch mogelijk is en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. DCMR Milieudienst Rijn-

mond kan daar dan bij de vergunningverlening desgewenst rekening mee houden. 

 

De aanleg van de kades en de milieueffecten daarvan moeten ook in rapport worden 

beschreven.  
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