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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Omgevingsvergunning Hartel Terminal 

 

Goede milieu-informatie beschikbaar 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Hartel Terminal in de 

Mississippihaven op de Eerste Maasvlakte in Rotterdam beoordeeld. Zij vindt dat 

er goede milieu-informatie beschikbaar is voor keuzes in de Omgevingsvergun-

ning. 

 

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, in dit geval HES International B.V. 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben hun taak als bevoegd gezag om over het project te besluiten 

gedelegeerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

HES International B.V. wil de nieuwe Hartel Terminal bouwen en exploiteren in de  

Mississippihaven op de Eerste Maasvlakte in Rotterdam. De nieuwe terminal maakt de 

opslag van 1,2 miljoen m3 aan olieproducten mogelijk. 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 

Het rapport laat onder meer zien dat bij de terminal maatregelen nodig zijn om de vei-

ligheid van de omgeving te waarborgen, om het ontsnappen van schadelijke stoffen 

naar de lucht terug te dringen en om geuroverlast te voorkomen. Uit de beschikbare 

informatie blijkt ook dat er mogelijkheden zijn om de uitstoot van schadelijke stoffen 

verder te beperken, maar dat HES International hier niet voor kiest om economische 

redenen. 

 

De Commissie is het eens met de conclusie uit het rapport dat geuroverlast bij het ver-

pompen van olieproducten voorkomen kan worden. Aangegeven wordt dat hiervoor nog 

wel een aantal technische en organisatorische maatregelen uitgewerkt moeten worden, 

bijvoorbeeld de installatie van zogenaamde e-noses en afspraken over wanneer de 

dampverwerking ingeschakeld wordt. De Commissie vraagt hier nog wel aandacht voor. 

 

De conclusie van de Commissie m.e.r. is dat er goede milieu-informatie beschikbaar is, 

waarmee de DCMR straks goed onderbouwde keuzes kan maken in de Omgevingsver-

gunning. 
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