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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over inhoud milieueffectrapport 

 

Ontwikkeling Kanaalzone Terneuzen 

 

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

stemmingsplan voor de Kanaalzone in Terneuzen in te gaan op de toekomstige 

monitoringsaanpak. Zo wordt duidelijk hoe straks overschrijding van milieunor-

men, zoals voor geluid en natuur, wordt voorkomen. 

 

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

 

Het project 

De gemeente Terneuzen wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen om de Kanaal-

zone in Terneuzen te ontwikkelen. Dit bestemmingsplan vervangt acht huidige bestem-

mingsplannen en beheersverordeningen. Voordat de gemeenteraad van Terneuzen be-

sluit over het nieuwe bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een 

milieueffectrapport. 

 

De gemeente heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

De gemeente Terneuzen gaat in het milieueffectrapport onderzoeken welke ruimte het 

nieuwe bestemmingsplan biedt voor economie, leefbaarheid en duurzaamheid. Het rap-

port zal diverse scenario’s beschrijven die verschillen in aard en omvang van bedrijvig-

heid en waarmee de (milieu)verschillen goed zichtbaar worden. De Commissie vindt dit 

een kansrijke aanpak. 

 

De Commissie adviseert om in het rapport ook al in te gaan op het toekomstige moni-

toringsprogramma. Zij adviseert het onderzoek voor het milieueffectrapport zo op te 

zetten, dat dit herbruikbaar is in de monitoring. Daarbij adviseert de Commissie om in 

het milieueffectrapport uit te leggen hoe met behulp van het monitoringsprogramma 

overschrijding van de milieunormen (zoals voor geluid en natuur) in de toekomst voor-

komen wordt. 
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