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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. Luchthavenbesluit en bestem-

mingsplan Helihaven Eemshaven 

 

Milieueffecten Helihaven Eemshaven goed be-

schreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de helikopter start- en lan-

dingsplaats Eemshaven beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten 

goed beschrijft. De verschillende locaties voor een helihaven zijn op effecten op 

leefomgeving, natuur en landschap onderzocht.  

 

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 Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van Eemsmond - besluit over het project. Zie ook 

www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Groningen Seaports wil in of nabij de Eemshaven een start- en landingsplaats voor 

helikopters aanleggen. Deze helihaven is bestemd voor de ondersteuning van de bouw 

en het onderhoud van windturbines op zee. Om de aanleg van deze luchthaven mogelijk 

te maken moet een luchthavenbesluit worden genomen en het bestemmingsplan wor-

den aangepast. Voordat hierover besloten wordt door de Provinciale Staten van Gro-

ningen en de gemeenteraad van Eemsmond zijn de milieugevolgen  onderzocht in een 

milieueffectrapport.  

 

De Provinciale Staten van Groningen en de gemeenteraad van Eemsmond hebben de 

Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie is van oordeel dat het rapport de milieueffecten van het vliegen met 

helikopters voor de leefomgeving, met name geluid, en voor de natuur goed beschrijft. 

Op basis hiervan is de locatiekeuze voor de Eemshaven een logische.  

Het rapport laat zien dat negatieve effecten op zeehonden en de Noordse Stern zijn uit 

te sluiten. De Commissie adviseert hier in het evaluatieprogramma aandacht aan te 

besteden door in te gaan op de relatie tussen de vlieghoogte van helikopters en versto-

ring van vogels en zeehonden. 

 

De Commissie vindt dat met de milieuinformatie uit het rapport een goed onderbouwd 

besluit over de Helihaven kan worden genomen. 
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