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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Theemswegtracé havenspoorlijn Rot-

terdam 

 

Gevolgen voor de leefomgeving goed beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Theemswegtracé van 

de havenspoorlijn Rotterdam beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de gevolgen 

voor de leefomgeving goed beschrijft.  

 

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 minister van Infrastructuur en Milieu - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wil in samenwerking met het Havenbe-

drijf Rotterdam en ProRail een deel van het spoortracé van de Havenspoorlijn (die het 

westelijke Havengebied verbindt met het achterland) verleggen naar de Theemsweg. 

Het treinverkeer over de Calandbrug verdwijnt daardoor. De uitwerking van het tracé, 

de aanpassingen aan het spoor en de daarmee samenhangende maatregelen worden 

mogelijk gemaakt via een Tracébesluit. Voordat de minister een besluit neemt heeft zij 

de milieugevolgen laten onderzoeken in een milieueffectrapport. De minister heeft de 

Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het toetsingsadvies 

Het rapport laat zien dat door het nieuwe tracé het aantal geluidgehinderden in Rozen-

burg afneemt en in Geervliet en Zwarte Waal beperkt toeneemt. Het aantal gehinderden 

door trillingen in de woonomgeving neemt af en bij kantoren en werkruimten gering toe. 

De veiligheidsrisico’s worden kleiner door een grotere afstand tussen het spoor en de 

bebouwing in Rozenburg.  

 

De Commissie vindt dat er met het rapport een goede milieubasis ligt voor het Tracé-

besluit. 
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