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Persbericht                                   

Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2 
 
 
Effecten andere bestemmingen Maasvlakte 2 nu 
goed beschreven 
 
De Commissie m.e.r. heeft aanvullende informatie beoordeeld over de effecten 

van aangepaste bestemmingen op Maasvlakte 2. Nu is goed onderbouwd waarom 

het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en spoor géén ontoelaatbare ri-

sico’s met zich mee brengt. Ook is nu duidelijk dat er op de korte termijn genoeg 

broedplaatsen zullen zijn voor de beschermde Kleine Mantelmeeuw.  

 

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 gemeente Rotterdam - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Herziening bestemmingsplan Maasvlakte 2 

De gemeente Rotterdam wil het bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 actualiseren en 

voor een derde deel van het oppervlak nieuwe en flexibele ontwikkelingen mogelijk ma-

ken. Daarnaast wil de gemeente grotere windturbines mogelijk maken. De Commissie 

m.e.r. constateerde in haar voorlopige toetsingsadvies dat op enkele punten belangrijke 

informatie ontbrak in het concept- milieueffectrapport. De gemeenteraad van Rotterdam 

heeft de Commissie m.e.r. nu gevraagd om de inhoud en kwaliteit van aanvullende in-

formatie te toetsen.  

 

Het advies 

De Commissie m.e.r. concludeert dat de gemeente met de aanvullende informatie vol-

doende informatie heeft om een goed onderbouwd besluit over aanpassing van de be-

stemmingen op Maasvlakte 2 te kunnen nemen. 

 

Nu is goed onderbouwd waarom het vervoer van gevaarlijke stoffen over water en spoor 

géén ontoelaatbare risico’s met zich mee brengt.   

 

Op korte termijn blijken er voldoende broedplaatsen te zijn voor de beschermde Kleine 

Mantelmeeuw. De Commissie vraagt in haar advies aandacht voor de aanpassing van 

het Meeuwenbeheerplan op basis van het populatie-onderzoek dat uitgevoerd wordt. 

Want daarmee kan geborgd worden dat er ook op langere termijn voldoende broed-

plaatsen blijven voor de Kleine Mantelmeeuw. 

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3151
http://www.commissiemer.nl/

