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Persbericht  

 
Advies Commissie m.e.r. over milieueffectrapport 

 

Milieueffecten Waal- en Eemhaven goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Waal- en Eemhaven 

Rotterdam beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten goed beschrijft. 

 

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 Rotterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Rotterdam stelt een nieuw bestemmingsplan op voor de Waal- en Eem-

haven. Het plan biedt vooral mogelijkheden voor overslag van goederen zoals contai-

ners. Naast het bestemmingsplan wordt voor dit gebied een zogenaamde veiligheids-

contour vastgesteld, vanwege de opslag en overslag van gevaarlijke stoffen. 

 

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt zijn de milieueffecten onderzocht in een 

milieueffectrapport. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft, namens het Collega van B&W 

van de gemeente Rotterdam, de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te 

toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport de effecten van het plan goed beschrijft. 

Als de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt voor uitbreiding van bedrijven he-

lemaal worden ingevuld, kunnen knelpunten ontstaan voor verkeer, geluidhinder en ex-

terne veiligheid. Deze knelpunten worden tegengegaan doordat in het bestemmings-

plan voorwaarden worden opgenomen. Bovendien worden de ontwikkelingen in het ge-

bied intensief gemonitord, zodat tijdig bijvoorbeeld extra geluidbeperkende maatregelen 

genomen kunnen worden. Om toekomstige verkeersknelpunten voor te zijn, vooral op 

de toe- en afritten van en naar de A15, worden nu al verschillende maatregelen en 

onderzoeken voorbereid. 
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