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Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3151  
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht  

 
Actualisatie bestemmingsplan Maasvlakte 2 

 

Veiligheid en natuurwaarden vragen nog aandacht 

 

De Commissie m.e.r. heeft het concept-milieueffectrapport voor de actualisatie 

van het bestemmingsplan Maasvlakte 2 beoordeeld. Zij adviseert beter te onder-

bouwen of risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen over water en spoor kun-

nen worden uitgesloten en of er in de toekomst voldoende broedplaatsen zullen 

zijn voor de 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. 

 

Het plan 

De gemeente Rotterdam wil het bestemmingsplan voor Maasvlakte 2 actualiseren. Met 

het nieuwe plan wil de gemeente voor een derde deel nieuwe en flexibele ontwikkelin-

gen mogelijk maken. Het aandeel chemie en containeroverslag zal afnemen en het 

aandeel voor opslag en verwerking van biomassa, voor maritieme industrie en dienst-

verlening, en de overslag van breakbulk neemt toe. Het nieuwe plan wil ook grotere 

windturbines mogelijk maken. In een milieueffectrapport zijn de effecten van het nieuwe 

plan onderzocht en vergeleken met het vigerende bestemmingsplan.  

De gemeenteraad van Rotterdam heeft de Commissie m.e.r. gevraagd om de inhoud 

en kwaliteit van het concept-rapport te toetsen.  

 

Het advies 

De milieueffecten van het oude en nieuwe plan zijn uitgebreid beschreven. Het rapport 

onderbouwt met goede informatie dat de effecten van het nieuwe plan op één punt 

afwijken van het huidige bestemmingsplan. Het nieuwe plan blijkt de verkeersknelpun-

ten op de verbindingen met Voorne-Putten en vooral op de N218 te vergroten, ook al is 

het aandeel van het direct aan MV2 gebonden verkeer daarin klein.   

 

Het rapport onderbouwt echter nog onvoldoende of het vervoer van gevaarlijke stoffen 

over spoor en over water zonder risico kan plaatsvinden. Ook het voortbestaan van de 

populatie kleine mantelmeeuwen in het havengebied, die van landelijke betekenis is, 

vraagt meer aandacht. Want of er bij volledige invulling van Maasvlakte 2 voldoende 

geschikte locaties zullen zijn waar de kleine mantelmeeuw kan broeden, wordt nog vol-

doende aannemelijk gemaakt.   

 

De Commissie adviseert om over beide onderwerpen aanvullende informatie te geven. 

De gemeente Rotterdam neemt dit advies over.  

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

