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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
Bestemmingsplan De Zwette VI, Leeuwarden 
 
Milieueffectrapport De Zwette VI nu volledig 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het bedrijventerrein De 

Zwette VI in Leeuwarden opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rap-

port nu goed in beeld brengt  welke maatregelen de gemeente kan nemen om haar 

duurzaamheidsambities te realiseren. Ook geeft het rapport nu een goed beeld 

van de effecten op natuurgebieden. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Leeuwarden wil op het bedrijventerrein De Zwette VI de vestiging van  

bedrijven mogelijk maken, waaronder bedrijven uit de zwaardere milieucategorieën en 

watergebonden bedrijven. Voordat de gemeenteraad van Leeuwarden besluit over het 

bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder 

concludeerde de Commissie dat in het rapport belangrijke informatie ontbrak. De ge-

meenteraad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het aangevulde rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het aangevulde rapport laat zien welke mogelijkheden de gemeente heeft om op het 

bedrijventerrein De Zwette VI invulling te geven aan de gemeentelijke duurzaamheids-

ambities. In totaal zijn 17 mogelijke maatregelen genoemd op het gebied van energie-

besparing, transport, opslag en productie van duurzame energie. De gemeenteraad kan 

op basis van deze informatie een weloverwogen keuze maken. Ook geeft het rapport 

duidelijkheid over de effecten van extra uitstoot van stikstof op beschermde natuurge-

bieden zoals De Alde Feanen. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3223
http://www.commissiemer.nl/

