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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over modernisering Clauscentrale  
Maasbracht 
 

Milieueffectrapport bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de modernisering van de 

Clauscentrale in Maasbracht beoordeeld. Het rapport bevat veel goede informa-

tie, maar is nog niet helemaal compleet. Er ontbreekt nog informatie over de ef-

fecten op natuur. 

 

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 

de Minister van Economische Zaken (EZ) - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Essent Power B.V. is van plan om de Clauscentrale in Maasbracht te moderniseren tot 

een STEG-installatie (STEG staat voor SToom- En Gasturbine). Deze centrale wekt 

elektriciteit op uit aardgas. De centrale wordt daardoor efficiënter en het vermogen 

wordt groter. Voor het voornemen is een rijksinpassingsplan nodig en een aantal ver-

gunningen. Voordat de minister van Economische zaken een besluit neemt zijn de mi-

lieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De minister heeft de Commissie nu gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het rapport goede informatie bevat over het project en de mo-

gelijke varianten voor technische uitvoering en bedrijfsvoering. De milieugevolgen zijn 

uitgebreid beschreven en onderbouwd.  

 

In het rapport ontbreekt nog informatie over de effecten van geluidverstoring op broed-

vogels in natuurgebieden die direct naast de centrale liggen. Ook is volgens de Com-

missie nog niet duidelijk of het project kan voldoen aan de Natuurbeschermingswet.  

 

De Commissie adviseert de minister om deze natuurinformatie eerst in beeld te laten 

brengen en dan pas te besluiten over het project. 
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