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Omgevingsvergunning uitbreiding
Minerals B.V. te Rotterdam

Koole

Tankstorage

Nog geen volledig beeld milieueffecten
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de uitbreiding Koole
Tankstorage Minerals B.V. beoordeeld. Zij vindt het rapport nog niet volledig. Zo
is niet duidelijk hoeveel extra luchtverontreiniging de uitbreiding van de terminal
veroorzaakt en hoe luchtverontreiniging zo veel mogelijk voorkomen kan worden.
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, in dit geval Koole Tankstorage
Minerals B.V.. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn bevoegd gezag en hebben hun taak om over het
project te besluiten gedelegeerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
Koole Tankstorage Minerals B.V. wil haar terminal op de Vondelingenplaat te Rotterdam uitbreiden. De op- en overslagslagcapaciteit voor olieproducten wordt vergroot van
circa 1.089.000 m 3 naar circa 1.641.000 m 3. Voordat de DCMR, namens de provincie,
besluit over de Omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.
De DCMR heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
In het rapport ontbreekt inzicht in de maximale technische mogelijkheden om luchtverontreiniging vanuit de terminal zoveel mogelijk te voorkomen (waaronder zeer zorgwekkende stoffen). Dit kan bijvoorbeeld door vluchtige olieproducten af te vangen met een
zogenaamde dampverwerkingsinstallatie. Ook is het onduidelijk hoeveel extra luchtverontreiniging de uitbreiding van de terminal precies veroorzaakt. Verder is nog niet duidelijk of de toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en per schip
mogelijk is vanwege de veiligheid voor de omgeving. De Commissie vindt het belangrijk
dat deze milieu-informatie beschikbaar is voorafgaand aan een besluit over de vergunning, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.
De DCMR heeft aangeven het rapport te laten aanpassen en de Commissie hierover
opnieuw om advies te vragen.

Noot voor de redactie
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3173
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

