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Persbericht  

Commissie m.e.r. adviseert informatie over laagfrequent geluid op te 

nemen 

 

Milieueffectrapport overnachtingshaven Lobith 

bijna compleet  

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Overnachtingshaven 

Lobith beoordeeld. Het rapport is bijna compleet. Wat nog ontbreekt is informatie 

over mogelijke hinder door laagfrequent geluid. 

 

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 provincie Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De minister van Infrastructuur en Milieu wil een nieuwe overnachtingshaven voor 70 

binnenvaartschepen in de omgeving van Lobith. Met deze haven moet de veiligheid op 

de Boven-Rijn en Waal verbeteren. Eerder is al onderzoek gedaan naar de plaats waar 

de haven het beste kan komen en er is voor twee kleine havens op twee locaties geko-

zen. Voordat de provincie Gelderland beslist over het project zijn de milieugevolgen van 

deze twee havens onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Voor het milieueffectrapport is uitgebreid en goed onderzoek gedaan naar mogelijke 

locaties en inrichtingen van de overnachtingshaven Lobith. Er is gekozen voor twee 

kleinere havens op twee locaties. Daardoor verbetert de leefomgeving (geluid- en lucht-

kwaliteit) in Tuindorp. Uit het rapport blijkt ook dat de leefomgeving bij de nieuwe over-

nachtingshaven bij Spijk verslechtert,  er verdwijnt namelijk natuur en  de leefomge-

vingskwaliteit gaat iets achteruit (geluid en lucht). 

 

De Commissie mist in het rapport nog informatie over laagfrequent geluid door bagger-

werkzaamheden en manoeuvrerende schepen. Het is nu nog niet duidelijk of er hinder 

door laagfrequent geluid optreedt en welke maatregelen mogelijk nodig zijn om deze 

hinder tegen te gaan. De Commissie adviseert de provincie Gelderland deze informatie 

alsnog in beeld te laten brengen. 

 

De provincie heeft aangeven de genoemde informatie aan te vullen en deze door de 

Commissie te laten toetsen. 
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