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Haven- en industriegebied
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Haven in cijfers
Rotterdamse haven motor van de economie
• Totale havengebied 12.500 ha (netto 6.000 ha)
• Totale werkgelegenheid 180.000 mensen
• Totale toegevoegde waarde € 21 miljard (3,5% BNP)
• Overslag ca. 450 mln. ton; 12 mln. TEU
• Diepgang tot 75 ft (= 24 m)
• Grootste haven van Europa, 8e haven in de wereld
• 3.000 bedrijven, waaronder 80 terminals en 9
energiecentrales
Werkgelegenheid
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Nu al eenvoudig beter
Ervaringen tot nu toe:
• Havengebied is begin 2013 aangewezen als
ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en herstelwet
− in ontwikkelingsgebieden dienen bestemmingsplannen
maatregelen te bevatten ter optimalisering van de
milieugebruiksruimte

• Toegepast voor:
− Externe veiligheid: eisen inzake functionele binding van
objecten, extra bouwkundige eisen aan (beperkt)
kwetsbare objecten

− Natuur: mitigerende maatregel in Natura 2000-gebied
Nieuwkoopse plassen & De Haeck i.v.m. stikstofdepositie

6

|

29 september 2015

3 havenbestemmingsplannen, 1
overkoepelend MER en Passende
Beoordeling, 3 veiligheidscontouren

Aanvullend: facetbestemmingsplan geluid
• Het (alsnog) verankeren van de geluidverkaveling in de bestemmingsplannen met als doel:
− Voldoende ruimte en flexibiliteit voor de ontwikkeling van het haven- en industriecomplex
− Recht doen aan de afspraken met de omgeving
− Robuust systeem

• Omdat:
− Het huidige geluidzonebeheer kwetsbaar en complex is  verdeeld over 9 gemeenten en 80
bestemmingsplannen en geeft geen goed beeld van de geluidbelasting
− De Chw de mogelijkheid biedt om een ander toetsingskader te gebruiken gedurende de
planperiode anticiperend op de Omgevingswet (geluidproductieplafonds op basis van reëel gebruik)
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Systematiek facetbestemmingsplan
• Maximale geluidproductie: landzijde en waterzijde
• Planregel t.b.v. inspanning ‘zo laag als redelijkerwijs
mogelijk’
• Toetsing idealiter via gebruiksregels, niet meer via
aparte milieu-hygiënische toets
• Maatwerk in de praktijk blijft nodig en mogelijk
• Toetsing van de totale geluidproductie op punten in de
omgeving
• Monitoring ontwikkelingen en programma voor
knelpuntlocaties
Geluidverkaveling
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Toekomstbeeld Omgevingswet
Koepelconcept:
• Integratie plan- en projectbesluitvorming door programmering op planniveau:
− Milieugebruiksruimte vastleggen in omgevingsplannen (emissie-budget)
− Vereenvoudigde toelating van activiteiten die binnen de uitgangspunten van het plan passen

• Cyclisch systeem – verplichte 6-jaarlijkse actualisatie
• Monitoring en evaluatie

Kern: op planniveau wordt de milieugebruiksruimte in het havengebied bepaald en waar nodig
onder voorwaarden verdeeld. Een activiteit is vervolgens toegestaan (of: vergunbaar) wanneer
daaraan wordt voldaan.
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Voordelen
• Betere benutting van milieugebruiksruimte
• Vereenvoudiging toelating bedrijven / efficiëntere
procesgang
• Concentratie rechtsbescherming naar het moment
waarop het verschil kan worden gemaakt
• Draagvlak gebiedsontwikkeling
• Betere sturingsmogelijkheden

Duidelijkheid bedrijfsleven en omgeving
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Aandachtspunten uitvoeringsregelgeving
• Het haven- en industriegebied Rotterdam is grondgebied van de gemeente Rotterdam;
milieueffecten van de haven reiken echter veel verder  balans in de regio?
• Doorwerking planbesluiten op projectbesluiten: voor planvorming is veel onderzoek nodig
(MER, passende beoordeling), plannen zijn echter (nog) geen toelatingsbesluiten  onbalans
tussen reikwijdte onderzoek en proceszekerheid voor vergunningen
• Bevoegd gezag: verschuiving van verantwoordelijkheden van het milieuspoor naar het
ruimtelijke spoor  voorkomen van de dubbele milieutoets, wie is waarvoor verantwoordelijk?
• Steeds meer milieubelastende activiteiten gaan onder algemene regels vallen  hoe is een
goede ‘beheersing’ van de beschikbare milieugebruiksruimte mogelijk?
• Cyclische karakter planbesluiten (‘regeling omgevingsplan’) versus verplichte actualisatie
vergunningen (‘maatwerkregels en -voorschriften’)  voldoende zekerheid voor partijen?
• Tijdsdruk is erg hoog: groot risico voor de kwaliteit
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VRAGEN?

