
23 mei 2018 
 
 

 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 66 of (06) 41 46 27 78. 
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport Mestverwerkingsinstallatie Borne 
 
Onderbouw locatie en methode en breng milieuef-
fecten in beeld 

 

De Commissie m.e.r. adviseert in het milieueffectrapport voor de mestverwer-

kingsinstallatie in Borne de gekozen locatie en de methode voor de mestverwer-

king te onderbouwen en de milieueffecten ervan in beeld te brengen. 

 

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 

Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Twence BV wil op de locatie Elhorst-Vloedbelt in de gemeente Borne een mestverwer-

ker realiseren om een bijdrage te leveren aan het mestoverschot in het Twents deel van 

de provincie Overijssel. Voordat de provincie besluit over het Provinciale Inpassings-

plan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

De provincie Overijssel heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste 

inhoud van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert in het rapport de gekozen locatie en methode voor de mest-

verwerking te onderbouwen. Dit kan door een overzicht van locaties en mestverwer-

kingsmethoden op te nemen die zijn overwogen met daarbij de voor- en nadelen voor 

het milieu.  

Ook moet het rapport inzicht geven in de gevolgen van de mestverwerking voor geur- 

en geluidhinder, luchtkwaliteit, landschap en natuur. Betrek daarbij zo mogelijk de er-

varingen bij vergelijkbare mestverwerkingsinstallaties elders. Tot slot adviseert de Com-

missie de milieugevolgen van de aanvoer van de mest en de afvoer van de eindpro-

ducten, zoals fosfaat- en kaliummeststoffen, ammoniakwater en biogas te beschrijven. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3290
http://www.commissiemer.nl/

