
19 mei 2020 
 

Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Lourens Loeven, 030 – 234 76 27.  

Persbericht 

 
Milieueffectrapport RWE-energiecentrale Eemsha-
ven bijna compleet 
 
Het aangepaste milieueffectrapport voor de RWE-energiecentrale in de Eemsha-

ven geeft nu beter weer wat effecten zijn van de bijstook van biomassa. Dat 

schrijft de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De luchtver-

ontreiniging van de centrale vraagt nog wel aandacht. De provincie Groningen 

vroeg de Commissie het rapport te toetsen. 

 

De RWE-Eemshavencentrale is een kolencentrale waar nu 15 procent biomassa ver-

stookt mag worden. RWE wil het aandeel van biomassa in de brandstoffen verhogen 

van 15 naar 30 procent. Ook wil zij twee nieuwe biomassastromen gebruiken voor ener-

gieproductie. 

 

Het aangepaste rapport laat de milieueffecten van de extra bijstook nu beter zien. Zo is 

duidelijker welke biomassa het betreft en is voor verschillende brandstofpakketten be-

rekent wat de luchtverontreiniging is. Dit is van belang omdat de milieueffecten, zoals 

het effect op de luchtkwaliteit, vooral afhangen van de precieze samenstelling van de 

biomassastromen. 

Uit het rapport blijkt nu dat voor zware metalen de uitstoot mogelijk te hoog is, ook is 

nog onvoldoende duidelijk welke mogelijkheden er zijn om deze uitstoot van zware me-

talen terug te dringen. Daarnaast vermeldt het rapport de gemiddelde luchtverontreini-

ging per dag niet. Hierdoor kan niet gecontroleerd worden of deze aan de eisen voldoen. 

De Commissie adviseert eerst de informatie over luchtverontreiniging compleet te ma-

ken en daarna pas te besluiten over de extra bijstook van biomassa. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

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 de provincie Groningen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3348
http://www.commissiemer.nl/

