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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffectrapport 

 

Bestemmingsplan Tweede Maasvlakte 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het 

bestemmingsplan over de Tweede Maasvlakte in Rotterdam de ambi-

ties voor een duurzame invulling van het gebied te beschrijven.  

 

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 wil een nieuw bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte 

opstellen. Het nieuwe plan zal voor twee derde dezelfde activiteiten mogelijk maken als 

het huidige bestemmingsplan. Voor een derde deel worden nieuwe ontwikkelingen en 

flexibelere bestemmingen mogelijk zodat het Havenbedrijf snel kan inspelen op veran-

derende vragen vanuit met name de zeevaart-industrie, zoals containers, chemie- en 

biobased en maritieme service industrie. Ook wil de gemeente in dit deel van het gebied 

net als in het huidige bestemmingsplan windturbines plaatsen.  

 

Voordat de gemeenteraad van Rotterdam een besluit neemt over het bestemmingsplan 

worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad 

heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het mili-

eueffectrapport. 

 

Het advies 

De Commissie m.e.r. adviseert om de ambities rond duurzaamheid te beschrijven en 

daarbij ook hoe die ambities ingevuld kunnen worden en welke milieuvoordelen dit zal 

opleveren.  

Over de windturbines adviseert zij varianten te beschrijven met daarbij de milieugevol-

gen en de maatregelen om eventuele effecten te verminderen. De Commissie adviseert 

daarnaast in het milieueffectrapport de effecten op natuur te beschrijven, inclusief mo-

gelijke maatregelen om effecten te verkleinen.  
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