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

Persbericht 

 
 
Concretiseer ambities voor duurzame gebiedsont-
wikkeling Merwe-Vierhavens 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor Merwe-Vierhavens in Rotterdam de ambities voor duurzame ge-

biedsontwikkeling te concretiseren. Op die manier wordt duidelijk of met het hui-

dige plan de ambities worden gehaald, of dat alternatieve gebiedsinrichtingen no-

dig zijn. De gemeente Rotterdam en de gemeente Schiedam hebben de Commis-

sie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Rotterdam wil het gebied Merwe-Vierhavens, waar nu veel havenindustrie is, ontwikke-

len naar een gebied om te wonen en te werken. Voordat de gemeenteraden van Rot-

terdam en Schiedam besluiten over het plan worden de milieugevolgen onderzocht in 

een milieueffectrapport.  

 

Het Ruimtelijk Raamwerk M4H, de basis voor de gebiedsontwikkeling, beschrijft naast 

acht principes voor duurzame gebiedsontwikkeling ook belangrijke ambities, zoals een 

gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De Commissie adviseert in het milieu-

rapport deze ambities concreet te maken en te beschrijven hoe de verschillende ambi-

ties zich tot elkaar verhouden. Zo kan worden onderzocht of de ambities haalbaar zijn 

of dat er nog alternatieven moeten worden onderzocht met minder omgevingseffecten.  

 

Daarnaast adviseert de Commissie om in het milieurapport goed te onderzoeken welke 

hinder de nieuwe bewoners van het gebied straks ondervinden door de bestaande ha-

ven, bijvoorbeeld door transport en op- en overslag.  

 

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

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 gemeenteraden van Rotterdam en Schiedam - besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3426
http://www.commissiemer.nl/

