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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 of 06 – 31 04 64 79. 
 

Persbericht 

 
m.e.r.-Aanmeldnotitie Mestbewerkingsinstallatie in Oss 
 
 
Onvoldoende informatie voor besluit of milieuef-
fectrapport nodig is 
 

De Commissie heeft de aangevulde aanmeldnotitie voor de mestbewerkings- 

installatie in Oss beoordeeld. Met de aanvulling is veel nieuwe informatie beschik-

baar gekomen over de gekozen technieken. Op vier punten is nog informatie no-

dig om te bepalen tot welke extra effecten de nieuwe installatie leidt.  

 

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 Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

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

jaarlijks ongeveer 500.000 ton ruwe drijfmest van agrarische bedrijven uit de omgeving 

te verwerken. Op dat terrein staat nu al een op- en overslag van afvalstoffen. Ook is 

een vergunning verleend voor een biomassavergassingsinstallatie. Om te kunnen be-

oordelen of het nodig is voor de nieuwe installatie een milieueffectrapport op te stellen, 

heeft OOC informatie over de milieugevolgen aangeleverd.  

In een eerder advies concludeerde de Commissie dat de gekozen technieken nog niet 

duidelijk waren. OOC heeft in een aanvulling nieuwe informatie gegeven. De Provincie 

Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd deze nieuwe informatie te beoordelen.  

 

Het advies 

De aangevulde notitie maakt geen helder onderscheid tussen de milieueffecten die nu 

al optreden en de effecten als gevolg van de nieuwe installatie. Dat onderscheid is ech-

ter van belang omdat moet worden beoordeeld of de toevoeging van de nieuwe instal-

latie tot belangrijke nadelige milieugevolgen leidt. In dat geval moet namelijk een mili-

eueffectrapport worden opgesteld zodat kan worden onderzocht of een beperking van 

deze gevolgen mogelijk is.  

Op basis van de beschikbare informatie kan nog niet worden uitgesloten dat belangrijke 

nadelige milieugevolgen optreden.   

 

OOC heeft aangegeven op basis van deze bevindingen de notitie met deze informatie 

aan te vullen. De Provincie Noord-Brabant heeft de Commissie gevraagd om de aan-

gepaste notitie te beoordelen en daarna een definitief advies te geven. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3315
http://www.commissiemer.nl/

