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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Meer en beter onderbouwde milieu-informatie nodig 
voor biobrandstoffenfabriek Gunvor Rotterdam 
 

De milieueffecten voor de biobrandstoffeninstallatie bij Gunvor Petroleum Rotter-

dam zijn nog niet goed beschreven. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrap-

portage in haar voorlopige advies over het milieueffectrapport. Zo mist er nog infor-

matie over vergelijkbare installaties en zijn de milieugevolgen niet goed afgezet te-

genover de huidige situatie bij Gunvor. De provincie Zuid-Holland had de Commissie 

gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Gunvor Petroleum Rotterdam wil een installatie bouwen voor het omzetten van plantaar-

dige en dierlijke oliën en vetten naar biobrandstoffen. Deze installatie komt op het be-

staande terrein van Gunvor in Europoort Rotterdam. Gunvor wil circa 700.000 ton per jaar 

aan biobrandstoffen produceren, zoals biodiesel en biokerosine. Voordat de provincie Zuid-

Holland besluit over de benodigde vergunningen zijn eerst de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport. 

 

Er mist in het rapport informatie over de werking en effectiviteit van vergelijkbare installa-

ties. Dit is nodig om een goed beeld te krijgen van de uitstoot naar de lucht en de lozing 

van stoffen naar het water, zegt de Commissie. Ook zijn de milieugevolgen niet afgezet 

tegen de huidige situatie bij Gunvor (inclusief al vaststaande toekomstige ontwikkelingen) 

en mist een navolgbare milieubeoordeling. 

 

De Commissie constateert verder dat op diverse milieuthema’s nog informatie mist. Zo is 

het nog onduidelijk welke combinatie van grond- en afvalstoffen de installatie gaat verwer-

ken, en of daarin gevaarlijke stoffen zitten. Ook laat het rapport niet zien of alle mogelijk-

heden zijn onderzocht om energie te besparen en restwarmte te benutten.  

 

De provincie neemt het advies over. De initiatiefnemer vult het rapport aan en laat het 

daarna opnieuw beoordelen door de Commissie. 

----------------------------------------------------------- 

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

fectrapporten. 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 Gedeputeerde 

Staten van de provincie Zuid-Holland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3644
http://www.commissiemer.nl/

