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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 

Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport helpt ambities Stadshavens 
Groningen concreet te maken 
 
Het milieueffectrapport voor de transformatie van Stadshavens krijgt meerwaarde 

als daarin de Groningse ambities voor gezondheid, duurzaamheid, mobiliteit en 

groen centraal staan. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in 

haar advies over het nog op te stellen rapport. De Commissie adviseert te onder-

zoeken hoe de ambities te realiseren zijn. De gemeente Groningen heeft de Com-

missie gevraagd te adviseren over de inhoud van het milieueffectrapport. 

 

De gemeente Groningen wil langs het Eemskanaal het gebied Stadshavens herontwik-

kelen. Dit grote industrie- en bedrijventerrein zal geleidelijk transformeren naar een ge-

mengd stedelijk gebied met ruimte voor wonen, werken en diverse voorzieningen. Door 

de gefaseerde invulling is nu nog niet bekend hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien. 

Wel wil de gemeente dat Stadshavens duurzaam, bereikbaar, gezond en groen wordt. 

Voordat een besluit over het plan wordt genomen, worden de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport.  

 

De notitie reikwijdte en detailniveau van de gemeente voor Stadshavens geeft helder 

inzicht in het plan en is goed doordacht, vindt de Commissie. Het biedt een gedegen 

basis voor het milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport te gebruiken om de ambities voor 

Stadshavens concreet te maken en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Werk bij-

voorbeeld verschillende ambitieniveaus uit voor mobiliteit en kijk naar de haalbaarheid 

daarvan. Bepaal vervolgens de milieugevolgen voor bijvoorbeeld natuur, geluid en 

luchtkwaliteit. Ook adviseert de Commissie om de komende jaren een monitoringssys-

teem te gebruiken om de ontwikkelingen in het gebied in de gaten te houden. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3510
http://www.commissiemer.nl/

