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Milieueffectrapport overzichtelijk opgebouwd, op 
enkele punten aanvullen 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Willemshaven in de 
gemeente Harlingen beoordeeld. Dit rapport wordt opgesteld om de ontwikkelin-
gen in de Willemshaven mogelijk te maken. De Commissies stelt dat het rapport 
overzichtelijk is opgebouwd, maar op enkele punten aangevuld moet worden. 
 
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 Harlingen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 
 
Het plan 
De gemeente Harlingen wil de Willemshaven neen jachthaven voor maximaal 225 lig-
plaatsen, een aanlegplaats voor zee- en riviercruiseschepen en een evenemententer-
rein mogelijk maken in en rond de Willemshaven. Hiervoor moet het bestemmingsplan 
worden aangepast. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan is een milieuef-
fectrapport opgesteld. De gemeenteraad van Harlingen heeft de Commissie om advies 
gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport. 
  
Het advies 
Voorzitter Tom Smit van de werkgroep van de Commissie m.e.r.: ‘Treffend is de hoge 
mate van betrokkenheid bij het plan van de vertegenwoordigers van de gemeente Har-
lingen.’  
De Commissie adviseert om het rapport op enkele punten aan te vullen. Het gaat hierbij 
om informatie over de mogelijke effecten van verstoring van zeehonden en van vogels 
die op het wad foerageren, over neerslag van stikstof op beschermde natuurgebieden 
op de Waddeneilanden en een beschrijving van de effecten op de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten. De gemeente heeft laten weten deze informatie te kun-
nen leveren en het rapport aan te vullen voordat de gemeenteraad een besluit neemt 
over het bestemmingsplan.  
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