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Persbericht 

 
Omgevingsvergunning uitbreiding Koole Tankstorage 
Minerals B.V. te Rotterdam 
 
Milieueffectrapport nu compleet 
 

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

Tankstorage Minerals B.V. opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat met het aangepaste 

rapport er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar is. 

 

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 Koole Tankstorage 

Minerals B.V.. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zijn bevoegd gezag en hebben hun taak om over het 

project te besluiten gedelegeerd aan DCMR Milieudienst Rijnmond. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Koole Tankstorage Minerals B.V. wil haar terminal op de Vondelingenplaat te Rotter-

dam uitbreiden. De op- en overslagslagcapaciteit voor olieproducten wordt vergroot van 

circa 1.089.000 m3 naar circa 1.641.000 m3. Voordat de DCMR, namens de provincie, 

besluit over de Omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport. Eerder concludeerde de Commissie dat het rapport nog niet compleet 

was. 

 

De DCMR heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangepaste rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangepaste rapport laat zien dat de veiligheid van de omgeving door de toename 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en per schip niet in gevaar komt. 

 

Ook is een goed overzicht gegeven van de luchtverontreiniging uit de tanks (waaronder 

zeer zorgwekkende stoffen, zoals benzeen en tolueen) en van de maximale technische 

mogelijkheden om deze verontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen. Denk aan toe-

passing van zogenaamde dampverwerkingsinstallaties en het voorzien van alle nieuwe 

tanks van een intern drijvend dak. Hiermee kan de luchtverontreiniging met meer dan 

50% teruggebracht worden. 

 

De Commissie vindt dat er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar is om 

te besluiten over de vergunning van deze tankterminal. 
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