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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies 
van de Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt 
toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam 
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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het  

milieueffectrapport over Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam, 

uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van de  

gemeente Rotterdam door de Commissie voor de milieueffectrapportage;  

namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Aanleg haven Papegaaienbek te Rotterdam, 

de secretaris de voorzitter 

 

ir. J.M. Bremmer drs. L. van Rijn-Vellekoop 

Utrecht, 8 maart 2007 
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1. INLEIDING 
Het Havenbedrijf Rotterdam NV heeft het voornemen om ter plaatse van het 
voormalige baggerspeciedepot Papegaaiebek op de Maasvlakte een havenbas-
sin met twee steigers aan te leggen. Het baggerspeciedepot is reeds ontman-
teld. De aanleg van de haven hangt samen met de realisatie van een LNG-
terminal op die plaats door Gate terminal bv. De haven is bedoeld om de 
schepen met vloeibaar aardgas (LNG) te kunnen afmeren en lossen. Voor de 
aanleg van de haven en het terminalterrein moet het bestemmingsplan gewij-
zigd worden door de gemeente Rotterdam. Dit gebeurt via een vrijstelling ex 
artikel 19.1 WRO. Het milieueffectrapport (MER) dient als onderbouwend do-
cument bij de besluitvorming hierover. Eerder is reeds een MER opgesteld in 
het kader van de milieuvergunning voor de LNG-terminal.  
 
Bij brief van 27 december 20061 heeft de gemeente Rotterdam de Commissie 
voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit 
te brengen over het opgestelde MER. Het MER is op 22 december 2006 ter 
inzage gelegd2. Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie 
voor de m.e.r.3 De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. 
en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 7 november 2006; 
 op eventuele onjuistheden; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER4. 
De Commissie heeft geen inspraakreacties en adviezen van het bevoegd gezag 
ontvangen. 
 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen. Vervolgens 
beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij staat de 
vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang 
een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de aanleg van de haven. Is 
dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekortko-
ming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortko-
mingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen wor-
den verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be-
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 
 
Op haar verzoek heeft de Commissie tijdens de toetsing de beschikking gekre-
gen over de volgende achtergronddocumentatie:  

 Concept nautisch toelatingsbeleid voor LNG carriers in de haven van 
Rotterdam d.d. 20-4-2006; 

 Impact of calls of LNG carriers on vessel traffic handling in the Port of 
Rotterdam version 0.3 d.d. 18-10-2006. 

 
                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
4  Wm, artikel 7.10. 
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2. OORDEEL OVER HET MER 

2.1 Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aan-
wezig is. 
 
Er ligt een volledig en duidelijk MER, dat invulling geeft aan de punten die in 
de richtlijnen zijn genoemd. De Commissie heeft vragen gesteld over de nauti-
sche veiligheid in relatie tot de afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Para-
graaf 2.2.1 gaat hier op in.  

2.2 Toelichting op het oordeel 

 
2.2.1 Nautische veiligheid in relatie tot de afwikkeling van het 

scheepvaartverkeer 

In het MER wordt aangegeven dat de invloed van de LNG schepen op de vlot-
heid van de verkeersafwikkeling en daarmee op de veiligheid gering zal zijn. 
Als verklaring wordt gegeven dat het aantal LNG-bezoeken slechts ongeveer 
0,8% van het totale aantal scheepsbezoeken zal bedragen. De Commissie 
heeft een nadere onderbouwing van dit gegeven gevraagd. Daarop heeft zij 
bovengenoemde achtergronddocumenten ontvangen. Naar aanleiding van 
vragen hierover heeft zij een mondelinge toelichting gekregen.  
 
Het percentage van 0,8 is afkomstig uit de conclusie van het rapport “Impact 
of calls of LNG carriers on vessel traffic handling in the Port of Rotterdam 
version 0.3". Het rapport geeft overigens aan dat de informatie waarop het 
getal gebaseerd is betrekking heeft op daggemiddelden en dat deze informatie 
alleen van belang is om aan te tonen dat een groot aantal schepen geen hin-
der zullen ondervinden van de LNG-schepen. Dit rapport geeft ook concrete 
getalsmatige informatie over de invloed die de LNG-schepen zullen hebben op 
de wachttijden en de Turn Around Time van andere schepen in de haven.  
 
Uit deze studie bleek ook dat het gehanteerde veiligheidsbeleid, dat aan de 
basis lag van dit rapport, op bepaalde punten afwijkt van het beleid dat in de 
meeste havens elders in de wereld wordt gehanteerd.  
De initiatiefnemer heeft mondeling toegelicht dat deze voorlopige veiligheids-
procedure ondersteund word door een nautische studie uitgevoerd door Ma-
rin5.  
 
Uiteindelijk zal het aan de Rijkshavenmeester zijn om te bepalen of het voor-
gestelde beleid aanvaardbaar is.  
 
 
 

                                                

5  De Commissie heeft deze studie niet kunnen inzien. 
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2.2.2 Bodem 

Het bodemonderzoek is nog niet geheel afgerond. Er wordt aangegeven dat 
niet verwacht wordt dat in de laatste fase verontreinigingen worden aangetrof-
fen.  
■ De Commissie adviseert ook de resultaten van de laatste onderzoeksfase te be-
trekken bij het besluit. Indien dit in de tijd niet mogelijk is, kan worden aangegeven 
hoe, mocht blijken dat er onverhoopt toch verontreiniging aangetroffen worden, deze 
op een adequate manier wordt aangepakt. 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
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BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Havenbedrijf Rotterdam N.V. 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van gemeente  
Rotterdam 
 
Besluit: Vrijstelling van het bestemmingsplan middels de artikel 19.1-
procedure WRO 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C4.0 
 
Activiteit: De realisatie op de Maasvlakte van een havenbassin met twee 
steigers om schepen met vloeibaar aardgas (LNG) te kunnen afmeren en los-
sen. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 17 augustus 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 3 oktober 2006 
richtlijnen vastgesteld: 7 november 2006 
kennisgeving MER: 22 december 2006 
toetsingsadvies uitgebracht: 8 maart 2007 
 
Bijzonderheden:  
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwe-
zig is. Wel heeft de Commissie vragen gesteld over de nautische veiligheid in 
relatie tot de afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Daarop heeft zij de be-
schikking gekregen enkele achtergrondrapporten.  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. S. Lataire 
drs. F. Wijnants 
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ir. J.M. Bremmer 
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Het Havenbedrijf Rotterdam wil op de Maasvlakte, ter plaatse van 
het voormalige baggerspeciedepot Papegaaiebek, een haven-
bassin met twee steigers aanleggen om schepen met vloeibaar 
aardgas (LNG) te kunnen afmeren en lossen. 
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