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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Vergunningen productie methanol uit afval, Botlek 
 
Effect op leefomgeving nog onvoldoende duidelijk 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de ‘Waste-to-Chemicals’ 

fabriek in het Botlekgebied Rotterdam beoordeeld. Zij vindt het rapport nog niet 

compleet en adviseert het rapport op enkele punten aan te laten passen. 

 

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 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en de minister van IenW - besluiten over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Het Waste-to-Chemicals consortium wil in het Rotterdamse havengebied een fabriek 

bouwen voor de productie van methanol uit afval. De installatie zal circa 360.000 ton 

niet-gevaarlijk huishoudelijk- en bedrijfsafval verwerken en omzetten naar circa 220.000 

ton methanol.  

 

Voordat de milieudienst Rijnmond (DCMR) en Rijkswaterstaat, namens de provincie 

Zuid-Holland en de minister van IenW, besluiten over de omgevings- en watervergun-

ning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

 

De DCMR heeft de Commissie gevraagd om het milieurapport te toetsen.  

 

Het advies 

Het rapport laat zien wat de bijdrage van de fabriek is aan de circulaire economie (her-

gebruik afvalstromen). Ook is duidelijk dat een CO2- reductie optreedt in vergelijking 

met de traditionele methanolproductie uit aardgas, een fossiele brandstof. 

 

De Commissie mist in het rapport nog belangrijke milieu-informatie over het methanol-

productieproces. Mogelijk kan het afval minder goed in methanol omgezet worden dan 

nu beschreven. Dit heeft dan nog niet beschreven milieuconsequenties zoals meer 

luchtverontreiniging. Ook zijn de toekomstige geurhinder en geluidshinder nog ondui-

delijk. 

 

De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport op deze punten aan te laten 

passen en daarna pas te besluiten over de vergunningen. DCMR heeft aangegeven dit 

advies over te nemen en de aanvullingen voor te leggen aan de Commissie.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3202
http://www.commissiemer.nl/

