
Thema bereikbaarheid 

M.e.r. voor lokale wegen
Bij verkeersproblemen in de bereikbaarheid of leefbaar-
heid in een dorp of stad wordt snel gedacht aan de aanleg 
van een nieuwe lokale weg als oplossing. M.e.r. is een ge-
schikt middel om zicht te krijgen op wat het probleem is 
en te kijken welke oplossingen het meest geschikt zijn. 
Deze factsheet beschrijft de aanpak van een MER voor lo-
kale wegen. 
 

Waar gaat het MER over? 
Om zicht te krijgen op het probleem, de omvang ervan en 
het probleemoplossend vermogen van de bedachte op-
lossingen komen in m.e.r. de volgende aspecten aan bod: 
 een kwantitatieve probleemanalyse (‘wat is het pro-

bleem?’); 
 het doel van het project op basis van de probleem-

analyse (‘wat moet het opleveren?’);  
 de randvoorwaarden waarbinnen naar oplossingen 

gezocht kan worden; 
 oplossingen ontwikkeld vanuit de probleemanalyse 

en het doel (bijvoorbeeld verkeersdrempels, meer 
bushaltes, weg verbreden, aanleggen nieuwe weg, al 
dan niet in combinatie met rotondes etc). 

 

 
 
 

Probleemanalyse 
Om na te gaan of een nieuwe weg de beste oplossing is 
voor de bestaande problemen moeten de volgende vragen 
allereerst in de m.e.r.-procedure beantwoordt: 
 wat zijn de verkeersproblemen? Het kan bijvoorbeeld 

gaan om problemen met verkeersafwikkeling, barriè-
rewerking voor langzaam verkeer en verkeersveilig-
heid; 

 wat zijn de leefbaarheidsproblemen? Denk bijvoor-
beeld aan geluidhinder, slechte luchtkwaliteit en de 
oversteekbaarheid van wegen; 

Voorbeeld : een nieuwe randweg - doel of middel? 
 
Een plattelandsgemeente kampt met leefbaarheids-
problemen door de weg door een kern. Met de aanleg 
van een randweg willen de gemeente en provincie 
twee doelen realiseren: 
 de leefbaarheid in het centrum verbeteren; 
 de doorstroming op de doorgaande weg verbete-

ren door de weg om de kern heen te leggen (en 
daardoor ook weer andere lokale en provinciale 
wegen in de regio te ontlasten).  

 
Uit het MER blijkt dat:  
 de bereikbaarheidsproblemen in de toekomst 

slechts gering zijn; 
 de leefbaarheidsproblemen (aantallen geluidge-

hinderden) kleiner zijn dan gedacht en  
 het probleemoplossend effect voor geluidhinder 

in de kern kleiner is dan verwacht  
 de tracéalternatieven weliswaar verkeer uit de 

kern wegnemen en daarmee de lokale leefbaar-
heidsproblemen verminderen maar dat 

 een nieuwe weg tot nieuwe problemen in het bui-
tengebied zal leiden. 

 
De randweg voldoet wel aan de doelstellingen maar is 
geen bevredigende oplossing. Daarom is een nadere 
studie gedaan naar de problemen. Met deze studie 
kan de gemeente een betere afweging maken tussen 
het verminderen van problemen in de kern en nieuwe 
problemen in het buitengebied. 

 waar spelen de problemen? Haal lokale en regionale 
knelpunten uit elkaar; 

 hoe groot zijn de problemen? Bijvoorbeeld: Hoe vaak 
zijn er verkeersopstoppingen en hoe erg zijn die? 
Hoeveel huishoudens hebben last van geluidsover-
last? Worden er normen (voor geluid of luchtkwaliteit) 
overschreden en hoe vaak komt dat voor en in welke 
mate? Wat is de beleving van hinder en ziektelast 
door die hinder? 

Een gedegen analyse zorgt ervoor dat de gemeente naar 
de juiste oplossingen kan zoeken.  
 

Voorbeeld van een gedegen probleemanalyse 
 
Voorthuizen kampt met hinder van doorgaand verkeer 
in noord-zuidrichting op de N303. De verwachting is 
dat dit verder toeneemt. Aanleg van een randweg lijkt 
kansrijk. In het MER is onderzocht hoe groot de pro-
blemen zijn en welke oplossingen het best passen.  
 
Er blijkt dat de problemen zitten in de leefbaarheid in 
de kern: geluidhinder, oversteekbaarheid en ver-
keersveiligheid. In het MER zijn vervolgens diverse 
oplossingen bekeken: naast maatregelen op de be-
staande infrastructuur is ook gekeken naar verschil-
lende tracés voor een randweg die verkeer weghalen 
uit de kern.  Deze laatste leiden tot een aanzienlijke 
afname van de leefbaarheidsproblemen. 
 
(zie voor meer informatie het praktijkvoorbeeld of  
het project).  

http://docs1.eia.nl/mer/diversen/case_14_voorthuizen.pdf
http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/996
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Doelen 
Op basis van de uitgevoerde probleemanalyse kan de be-
stuurder doelen op het gebied van leefomgeving of be-
reikbaarheid formuleren. Belangrijk daarbij is de doelen 
zo te formuleren dat duidelijk is wanneer de doelen be-
reikt zijn.  
Een duidelijk omschreven doel geeft concreet aan welk 
probleem wordt aangepakt en wanneer het probleem is 
opgelost. Bijvoorbeeld: ‘Het beperken van het aantal ge-
luidgehinderden tot maximaal 80’ of ‘Het verbeteren van 
de oversteekbaarheid van de Molenstraat door een maxi-
mum van x passerende motorvoertuigen per minuut’. 
 
Let op dat de doelstelling niet wordt geformuleerd als op-
lossingsrichting, bijvoorbeeld: ‘Doel van het project is de 
bestaande weg door de kern te ontlasten door de aanleg 
van een rondweg.’ Aan een dergelijke doelstelling vol-
doen alleen alternatieven die voorzien in een rondweg. 
 

Randvoorwaarden 
De doelen en het beleid stellen randvoorwaarden aan het 
project. Denk bijvoorbeeld aan:  
 rijks- of provinciaal beleid voor lucht, geluid en na-

tuurbescherming; 
 gemeentelijke doelstellingen. de hinder mag elders 

in de kern bijvoorbeeld niet toenemen; 
 landschappelijk waardevolle elementen zoals beek-

dalen mogen niet aangetast; 
 de weg moet een Duurzaam Veilige Inrichting krij-

gen; 
 de bereikbaarheid van woningen en bedrijven moet 

gewaarborgd blijven; 
 het beschikbare budget.  
 
Let op: Het omleggen van een doorgaande provinciale 
weg kan verkeer uit een dorpskern halen maar kan ook 
meer verkeer aantrekken. Hierdoor kunnen nieuwe pro-
blemen ontstaan in andere dorpen die de provinciale weg 
doorsnijdt. Daarom is het belangrijk om het gebied waar-
in zich effecten kunnen voordoen (studiegebied) zorgvul-
dig te bepalen. Kies het studiegebied zodat alle (positieve 
en negatieve) effecten in beeld komen. 
 

Oplossingen 
Pas wanneer de doelen duidelijk zijn, komen de beste op-
lossingen in beeld. Aandachtspunt hierbij is of de effecten 
van aanleg en gebruik van een eventuele nieuwe route 
opwegen tegen de bestaande hinder. Kan de hinder die er 
nu is ook op een andere manier worden opgelost? 
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Meer informatie? 
Meer informatie vindt u op www.commissiemer.nl  
U kunt uw vraag ook stellen aan onze helpdesk:  
 030-234 7666 
 kennisplatform@eia.nl 
 
De informatie in deze factsheet is bedoeld als algeme-
ne handreiking voor de praktijk, maar bevat nadruk-
kelijk geen specifiek advies voor individuele situaties. 
U kunt hier geen rechten aan ontlenen. 

 

Voorbeelden van oplossingen  
 Geluidsoverlast bestrijden door: te zorgen voor 

minder verkeer, door isolatie van woningen of 
door het toepassen van ‘stil’ asfalt binnen de be-
bouwde kom.  

 Barrièrewerking te verminderen door de aanleg 
van bruggen of tunnels voor langzaam verkeer.  

 Het ontlasten van een bepaalde verkeersader 
door alternatieve wegen of een randweg aan te 
bieden.  

 De ontsluiting van een bedrijventerrein door op-
waardering van bestaande wegen, zodat de route 
door de kern rustiger wordt. 

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over inhoud en proces van de milieueffectrapportage.   

http://www.commissiemer.nl/
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