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Persbericht  

 
Effecten van biovergistingsinstallatie nog onvoldoende onderzocht 
 

Milieueffectrapport Energiecampus Leeuwarden 

nog niet compleet 

 

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

Leeuwarden beoordeeld. Voor de effecten op de omgeving is vooral de geplande 

biovergistingsinstallatie van belang. De effecten daarvan zijn nog onvoldoende 

duidelijk. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen. 

 

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 gemeenteraad van Leeuwarden - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Initiatiefnemers Oosterhof Holman en Ekwadraat willen de Energiecampus Leeuwarden 

ontwikkelen. Op de Energiecampus komen verschillende vormen van duurzame ener-

gie, zoals biovergisting en zonne-energie. Daarnaast is er ruimte voor bijvoorbeeld 

(duurzame) bedrijven en kennisinstellingen. De gemeenteraad besluit binnenkort over 

de benodigde bestemmingsplanwijziging. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport.  

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieuef-

fectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

In het rapport zijn verschillende invullingen van de Energiecampus onderzocht, waar-

onder een vanuit het milieu gezien maximale invulling. Uit het rapport blijkt dat een groot 

deel van de activiteiten op de Energiecampus weinig milieueffecten hebben, bijvoor-

beeld de kennisinstellingen en verschillende van de beoogde duurzame energievor-

men.  

 

De effecten van de geplande biovergistingsinstallatie zijn volgens de Commissie nog 

niet voldoende onderzocht. Dit is wel belangrijk, omdat deze installatie tot uitstoot van 

geur en stikstof (ammoniak) kan leiden. De Commissie adviseert om deze informatie 

eerst te verzamelen voordat een besluit over het bestemmingsplan wordt genomen. Zo 

kan bepaald worden welke maatregelen nodig zijn om negatieve effecten te voorkomen 

of te beperken. De gemeente heeft aangeven het rapport hierop te laten aanpassen en 

de Commissie hierover opnieuw om advies te vragen. 
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