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Bestemmingsplan De Zwette VI, Leeuwarden

Milieueffectrapport nog niet compleet
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bedrijventerrein De
Zwette VI in Leeuwarden beoordeeld. In het rapport ontbreekt nog informatie over
hoe het plan aan energie- en klimaatdoelen kan bijdragen en over effecten op
kwetsbare natuur. De Commissie adviseert het rapport op deze punten aan te
passen.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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 Leeuwarden - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Leeuwarden wil op het bedrijventerrein De Zwette VI ruimte geven aan
verschillende bedrijven, waaronder bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën en watergebonden bedrijven. Voordat de gemeenteraad van Leeuwarden besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.
Het advies
In het rapport is een aantal mogelijke invullingen van het terrein met verschillende typen
bedrijven vergeleken, bijvoorbeeld zware of minder zware bedrijven en het wel of niet
aanleggen van een laad- en loswal langs het Van Harinxmakanaal. Daardoor geeft het
rapport een goed beeld van de minimale en maximale milieueffecten.
De gemeente heeft ambitieuze doelen voor duurzaamheid, energie en klimaat. In het
rapport is niet aangegeven wat dit betekent voor dit bestemmingsplan. Door het plan
neemt het energiegebruik toe. De toekomstige mogelijkheden voor energiebesparing
en (duurzame) energieproductie op het terrein zijn niet onderzocht. Ook is nog niet duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om effecten door extra uitstoot van
stikstof op beschermde natuurgebieden zoals de Alde Feanen te voorkomen. De Commissie vindt het belangrijk dat deze informatie voorafgaand aan een besluit over het
plan beschikbaar is, zodat de gemeente hier rekening mee kan houden.
De gemeente heeft aangeven het rapport op deze punten te laten aanpassen en de
Commissie hierover opnieuw om advies te vragen.
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