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Persbericht 

 
 
Milieugevolgen herontwikkeling Rivierzone Vlaar-
dingen goed in beeld 
 

 

De milieueffecten van de herontwikkeling van de Rivierzone Vlaardingen zijn 

goed beschreven in een aanvulling op het milieueffectrapport. Toch moet de ge-

meente ook waakzaam blijven voor de effecten voor de omgeving. Dat zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage. De gemeente had de Commissie ge-

vraagd om het aangevulde rapport opnieuw te beoordelen. 

 

Ten zuiden van Vlaardingen stroomt de Nieuwe Maas. Een groot deel van de oever is 

als industrie- en bedrijventerrein ingericht. Ook staan er ongeveer 800 woningen. De 

gemeente wil het gebied Rivierzone herontwikkelen tot een gemengd woon- en werk-

gebied. Hiervoor zijn een gebiedsvisie en de eerste bestemmingsplannen opgesteld. 

Voordat besluiten worden genomen over deze plannen, zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport en een aanvulling erop. 

 

De Rivierzone is een kwetsbaar gebied. Zo dichtbij de rivier en de zee kan het in de 

toekomst overstromen. Tegelijkertijd zijn hier kansen om te stimuleren dat mensen meer 

gaan fietsen en lopen en zo min mogelijk de auto nemen. Het aangevulde milieueffect-

rapport beschrijft nu goed hoe de gemeente met deze risico’s en kansen om kan gaan.  

 

De Commissie benoemt in het advies enkele aandachtspunten. Scheepvaart, industrie 

en wegverkeer veroorzaken samen aanzienlijke geluid- en geurhinder en een slechte 

luchtkwaliteit voor bestaande en nieuwe bewoners. Ook kan de stikstofneerslag op be-

schermde natuurgebieden toenemen. Deze risico’s zijn te beperken door de tijdige aan-

leg van walstroom, een tijdige uitfasering van bestaande bedrijven en door de openbare 

ruimte groen en overstromingsbestendig te maken. Dit vraagt aandacht in de fasering 

en verdere uitwerking van de plannen. 

 

Binnenkort neemt de gemeenteraad een besluit over de Rivierzone. Daarbij betrekt de 

raad de informatie uit het milieueffectrapport en het advies van de Commissie. 

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3616
http://www.commissiemer.nl/

