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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De mainport Rotterdam vervult
binnen Europa een belangrijke functie als
knooppunt voor internationale goederenstromen en als vestigingsplaats van grootschalige industrie en logistieke dienstverlening. De mainport is daarmee één van de
belangrijkste dragers van de Nederlandse
economie. Ruimte om de groei van intercontinentale handelsstromen en de daaraan
verbonden havenactiviteiten onder te
brengen is daarbij een cruciale factor. Zonder
aanleg van een nieuw haventerrein in zee
krijgen de sectoren deepsea containers, de
daarmee verbonden distributie en de
chemische industrie op korte termijn te
maken met een ruimtetekort in de haven van
Rotterdam. Dit heeft directe gevolgen voor de
kwaliteit en de concurrentiepositie van de
haven en daarmee ook voor de regionale en
nationale economie. Bovendien vraagt de
kwaliteit van de leefomgeving rond de haven
dringend om aandacht.
Oplossing Om op beide terreinen verbeteringen te realiseren is door het kabinet een
positief besluit genomen m.b.t. ruimtelijke
reservering/realisatie van het project PMR.
PMR is een project met een dubbele
doelstelling: versterking van de positie van de
mainport en het verbeteren van de kwaliteit
van de leefomgeving in de regio Rijnmond. De
doelstelling wordt door de volgende
deelprojecten gerealiseerd: 1.
Landaanwinning incl. verplichte natuurcompensatie; 2. 750 ha natuur- en recreatiege-

bied; 3. Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
uiteenvallend in leefbaarheidsprojecten en
intensivering ruimtegebruik.
Planning Eerste fase landaanwinning gereed
in 2013, BRG en 750 ha gereed in 2021,
terreinen Maasvlakte 2 vóór 2040 volledig
uitgegeven.
Financiën Bijdrage IenM € 1.142 mln. Andere
rijksbijdrage € 99 mln.
Politiek/bestuurlijk Het planologische kader
op rijksniveau ligt besloten in de Planologische
Kern Beslissing PMR (2006). Verder is de
uitvoering van het project vastgelegd in het
Bestuursakkoord (2004) en Uitwerkings
overeenkomsten (2005). De verdere
besluitvorming van het project vindt plaats in
het kader van de vervolgprocedures (bestemmingsplannen, vergunningen/ontheffingen).

2007: kamer stemt in najaar 2006 in met
herstelde PKB en UWO’s en BA.
2008: PKB in werking, vervolgprocedures
zijn gestart.
2009: alle besluiten voor het deelproject
landaanwinning zijn genomen en het
project is in september 2008 overgegaan
naar de realisatiefase.
2012: de verdeling tussen ‘bijdrage
IenM’en ‘rijksbijdrage’ is aangepast ten
gevolge van de samenvoeging van de
voormalige departementen VenW en
VROM. Daarnaast is door het opheffen van
het FES ten gevolge van het
Regeerakkoord de post ‘onvoorzien’
verlaagd met € 43,5 mln (prijspeil 2010)

Uitvoering PMR is een bijdrageproject,
waarbij de verantwoordelijkheid en risico’s
voor de uitvoering bij diverse partijen zijn
neergelegd (Havenbedrijf, provincie
Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en
Stadsregio Rotterdam). Binnen het Rijk
dragen IenM (coördinerend ministerie), EL&I
en FIN verantwoordelijkheid voor specifieke
projectonderdelen. De natuurcompensatie bij
de landaanwinning wordt onder verantwoordelijkheid van het Rijk (IenM, in samenwerking met EL&I en de provincie Zuid-Holland)
uitgevoerd.
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