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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Veronica ten Holder, 030 - 234 76 66. 
 

Persbericht 

 
Milieueffectrapport Mestverwerkingsinstallatie Borne 
 
Monitoring daadwerkelijke effecten vraagt nog 
aandacht 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de mestverwerkingsin-

stallatie in Borne opnieuw beoordeeld. Met de aanvulling op het rapport is  veel  

nieuwe informatie beschikbaar gekomen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit, 

natuur en geurhinder. Hoe de daadwerkelijke effecten, zoals stikstofuitstoot en 

geur, gemonitord gaan worden vraagt nog aandacht.  

 

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 

Provinciale Staten van Overijssel - besluit over het plan. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Twence BV wil op de locatie Elhorst-Vloedbelt in de gemeente Borne een mestverwer-

ker realiseren om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het mestoverschot in 

het Twents deel van de provincie Overijssel. Voordat de provincie besluit over het Pro-

vinciale Inpassingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port. In een eerder advies concludeerde de Commissie dat nog niet duidelijk was welke 

stoffen de installatie in gaan en uit komen. Daardoor was niet te controleren of de ef-

fecten, zoals op de luchtkwaliteit, de natuurwaarden en de geuroverlast, goed beschre-

ven waren. Twence B.V. heeft in een aanvulling op het rapport nieuwe informatie gege-

ven. De provincie Overijssel heeft de Commissie gevraagd deze nieuwe informatie te 

beoordelen.  

 

Het advies 

Met de aanvulling op het rapport is veel nieuwe en goede informatie beschikbaar geko-

men. Hierdoor is nu duidelijk wat de gevolgen voor de luchtkwaliteit, natuur en geurhin-

der kunnen zijn. Hoe de daadwerkelijke optredende effecten (stikstof, geur) gemonitord 

gaan worden,  vraagt nog wel extra aandacht. Want uit de nieuwe informatie blijkt dat 

er met de luchtwassers zeer veel stikstof verwijderd moet gaan worden om te voorko-

men dat beschermde natuurgebieden in de omgeving, zoals Engbertdijkvenen, te zwaar 

belast worden. Dit vraagt om het systematisch monitoren van de daadwerkelijke stik-

stofuitstoot en inzicht in maatregelen ‘achter de hand’, die ingezet kunnen worden als 

de daadwerkelijk optredende emissies hoger zijn dan nu voorzien. Het initiatief is recent 

aangepast en uitgebreid met de opwerking van groengas tot aardgaskwaliteit. Welke 

milieugevolgen hiermee samenhangen is nog onvoldoende duidelijk. Hiervoor moeten 

de verschillende processtappen van de opwerking in meer detail beschreven worden. 

De initiatiefnemer gaat op deze punten opnieuw aanvullende informatie geven. De pro-

vincie Overijssel heeft de Commissie gevraagd om ook deze aanvullende informatie, 

zodra deze beschikbaar is, te beoordelen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3290
http://www.commissiemer.nl/

