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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73. 
 

Persbericht 

 
 
Onderzoek oplossingen geluidknelpunten haven-
gebied Rotterdam 
 
Onderzoek in het milieueffectrapport de geluideffecten van het facetbestem-

mingsplan voor het havengebied. Breng daarbij in beeld hoe de kwaliteit van de 

leefomgeving kan worden geborgd en hoe de geluidknelpunten kunnen worden 

opgelost. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. 

De gemeenteraad kan met die informatie in handen een goede afweging maken. 

De gemeente Rotterdam vroeg de Commissie om advies over de benodigde in-

houd van het milieueffectrapport.  

 

De gemeente Rotterdam wil voor het haven- en industriegebied een nieuw facetbestem-

mingsplan geluid vaststellen. In het plan wordt de geluidruimte per kavel in het gebied 

vastgelegd. Zo is de geluidruimte efficiënt te beheren en wordt duidelijk welke regels 

nodig zijn om bijvoorbeeld omwonenden en natuur te beschermen.   

 

De gemeente is momenteel bezig met het actualiseren van geluidmodellen, verwerken 

van nieuwe inzichten en regelgeving. Zo moet nu ook geluid van afgemeerde zeesche-

pen in de geluidberekeningen worden meegenomen. Laat in het milieueffectrapport zien 

welke invloed deze actualisatie heeft op de geluidberekeningen, zegt de Commissie.  

 

Zij adviseert de gemeente om in het milieueffectrapport te onderzoeken welke moge-

lijkheden er zijn om huidige knelpunten op te lossen en ook of beperking van de ge-

luidsbelasting mogelijk is. Daarnaast ondersteunt de Commissie het voornemen van de 

gemeente om inzichtelijk te maken welke invloed de Omgevingswet heeft op het plan. 

Deze wet brengt straks de nodige veranderingen met zich mee, zoals een andere be-

rekening en normering van geluidbelasting.  

 

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

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3455
http://www.commissiemer.nl/

