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Persbericht 

 
Oprichting mestverwerkingsinstallatie en biomassa  

energiecentrale in Oss 

 

Onvoldoende informatie voor besluit of milieuef-

fectrapport nodig is 

 

De Commissie m.e.r. vindt dat er nog onvoldoende informatie aanwezig is over 

de milieugevolgen van de voorgenomen mestverwerkingsinstallatie en biomassa 

energiecentrale in Oss. Daarom is er ook nog onvoldoende informatie voor een 

besluit of een milieueffectrapport nodig is. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Ook geeft zij second opinions bij de beoordeling of een milieueffectrapport opgesteld moet 

worden. Het bevoegd gezag - in dit geval de Provincie Noord-Brabant - neemt het besluit of een milieueffect-

rapport moet worden opgesteld. De Commissie stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhan-

kelijke deskundigen. Zie ook www.commissiemer.nl.  

 

Het project 

OOC Beheer B.V. wil op industrieterrein Elzenburg in Oss een installatie oprichten om 

jaarlijks circa 500.000 ton ruwe drijfmest te verwerken. Ook wil zij een al vergunde maar 

nog niet gerealiseerde biomassa energiecentrale realiseren. Om te kunnen beoordelen 

of het nodig is voor de benodigde vergunningen een milieueffectrapport op te stellen 

(een zogenaamde m.e.r.-beoordeling) heeft OCC informatie over de mestverwerkings-

installatie en biomassa energiecentrale aangeleverd. 

 

De Provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd deze informatie te beoorde-

len. 

 

Het advies 

De Commissie is van oordeel dat de beschikbare informatie nog onvoldoende duidelijk 

maakt of het project belangrijke negatieve milieugevolgen kan hebben. De reden hier-

voor is dat de werking van de mestverwerkingsinstallatie en biomassaenergiecentrale 

niet duidelijk omschreven is. Zogenoemde massa- en energiestromen ontbreken. Hier-

door is het niet mogelijk te controleren of de beschreven milieueffecten (bijvoorbeeld 

luchtverontreiniging en geuroverlast) inderdaad beperkt zijn. 

 

De initiatiefnemer heeft aangegeven op basis van deze bevindingen de informatie aan 

te vullen.  
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