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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 Oostelijke insteekhaven Waalwijk  
 
 
Mogelijk meer schepen en milieueffecten dan on-
derzocht  
 
 
De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Oostelijke Insteekha-

ven Waalwijk opnieuw beoordeeld. Zij vindt het rapport nog niet compleet, omdat 

onduidelijk is waarom de haven twee dubbele laad- en losplaatsen nodig heeft 

voor één schip per dag. Hierdoor worden milieueffecten mogelijk onderschat. De 

Commissie adviseert dit alsnog te herstellen. 

 

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

 

Het plan 

De gemeente Waalwijk wil de bestaande haven uitbreiden met een haven voor contai-

nerschepen (zogenaamde klasse V). Daarvoor moet een dijk worden verlegd en de 

bestaande jachthaven op deze locatie verdwijnen.  

 

Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan voor de Oos-

telijke insteekhaven Waalwijk zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrap-

port. De Commissie constateerde eerder dat milieu-informatie ontbrak.  

De raad heeft de Commissie gevraagd het aangevulde rapport te beoordelen.  

 

Het advies 

Het aangevulde rapport beschrijft duidelijk de afmetingen van de haven en het aantal 

laad-, los- en wachtplaatsen. Toch vindt de Commissie het rapport nog niet compleet. 

Het rapport onderbouwt namelijk niet waarom twee dubbele laad- en losplaatsen nodig 

zijn, terwijl maar één schip per dag in de haven komt. Omdat de haven ruimte biedt aan 

vier schepen kunnen meer milieueffecten, zoals schade aan natuurgebieden door uit-

stoot van de schepen, optreden dan in het rapport zijn onderzocht. Daarnaast maakt 

het rapport niet duidelijk of een kleinere haven zou voldoen, of dat een andere locatie 

met minder milieueffecten ook geschikt zou zijn.  

 

De Commissie adviseert om de ontbrekende informatie voor de besluitvorming beschik-

baar te maken, zodat de gemeenteraad dit mee kan wegen in haar besluit.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3308
http://www.commissiemer.nl/

