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Geachte Raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een advies uit te brengen in het kader van N217 Omlegging Stougjes-
dijk te Oud-Beijerland. Overeenkomstig uw verzoek bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie aan. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag nadere informatie over het vervolg van dit project 
krijgt toegestuurd. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
ir. A. van der Velden 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
N217 Omlegging Stougjesdijk te Oud-
Beijerland 
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de werkgroep m.e.r. 
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1. INLEIDING 
Het deel van de Stougjesdijk in Oud-Beijerland tussen de Kwakscheweg en de 
Jan van der Heijdenstraat maakt onderdeel uit van de provinciale weg N217.  
In de startnotitie staat vermeld dat de omwonenden van de Stougjesdijk ge-
luid-, geur- en trillingsoverlast ervaren. De combinatie tussen een smal weg-
profiel, het ontbreken van fiets- en voetgangersvoorzieningen en een relatief 
hoge verkeersintensiteit zorgen ervoor dat de Stougjesdijk als onveilig wordt 
beleefd. 
 
De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oud-Beijerland hebben het voor-
nemen om een omleidingsweg te realiseren om de problematiek op de Stoug-
jesdijk op te lossen. Ten behoeve van de wijziging van het bestemmingsplan 
dat dit voornemen ruimtelijk mogelijk moet maken, is een milieueffectrapport 
(MER) opgesteld. 
 
Bij brief  van 4 mei 20051 heeft gemeente Oud Beijerland, mede namens ge-
meente Binnenmaas de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in 
de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het MER. Het MER is op 
11 mei 2005 ter inzage gelegd2. 
 
Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4, 
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Com-
missie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel: 
 informatie bevat over een essentiële tekortkoming in het MER, waarvoor 

de Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen alvorens 
de besluitvorming doorgang kan vinden; 

 informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de 
besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies. 

 
Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 28 juni 2004; 
 op eventuele onjuistheden6; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7. 
 
De Commissie beperkt zich in haar advisering tot hoofdzaken en gaat niet in 
op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
 
Tijdens de toetsing heeft op 1 juli 2005 een gesprek plaats gevonden tussen 
de Commissie het bevoegde gezag en de initiatiefnemers. Daar heeft de Com-
missie (mede naar aanleiding van de inspraakreacties) kenbaar gemaakt dat 
het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen onvolledig was en essen-
                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 Zie bijlage 3  
4 Zie bijlage 4 
5 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
6 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
7  Wm, artikel 7.10 
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tiële tekortkomingen kende. Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegde ge-
zag de Commissie verzocht de advisering op te schorten8 om de initiatiefne-
mers in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken. 
Deze aanvulling heeft niet ter visie gelegen. Daarom is in dit advies geen in-
spraak over de aanvulling beschouwd. De Commissie adviseert de aanvulling 
bij de herziening van het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Het onderha-
vig advies van de Commissie bevat het oordeel over het MER inclusief de aan-
vulling. 
 
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering: 

- Tracénota/Milieueffectrapport N217 Omleiding Stougjesdijk, selectie-
notitie d.d. december 2005; 

- Tracénota/Milieueffectrapport N217 Omleiding Stougjesdijk, d.d. 29 
maart 2005; 

- Akoestisch onderzoek aanleg nieuwe randweg N217 Oud-Beijerland, 
d.d. 16 februari 2005; 

- Tracénota/Milieueffectrapport N217 Omleiding Stougjesdijk, aanvul-
ling d.d. 3 oktober 2005.  

2. OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING DAAROP 
Na eerste lezing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat het MER 
essentiële tekortkomingen bevatte. De Commissie heeft geadviseerd om in een 
aanvulling: 

- de weging tussen de vier alternatieven breder te onderbouwen en re-
kening te houden met mitigerende maatregelen en de concept struc-
tuurvisie bij het vergelijken van alternatieven. (geluidsschermen bij al-
ternatief 1, lichtwal bij alternatief 3 en de aansluiting van alternatief 4 
op de structuurvisie);  

- aan de hand van verkeersintensiteiten (I/C-verhoudingen), herkom-
sten en bestemmingen, een heldere analyse te maken van de (toekom-
stige) verkeerskundige situatie; 

- de verkeersafwikkeling inzichtelijk te maken op de omlegging en de 
aansluitende wegen; 

- de aannames voor de geluidsberekeningen weer te geven; 
- kwantitatieve informatie te geven over de concentraties PM10 en de 

jaargemiddelde concentratie van NOx en een kwalitatieve analyse van 
de overige concentraties, die volgens het Besluit Luchtkwaliteit 2005 
zijn gelimiteerd; 

- in te gaan op de gevolgen voor bodem, water9 en de natuurontwikke-
ling in relatie tot de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone 
langs de Vliet. 

 
De Commissie is van mening dat deze aanvullende informatie noodzakelijk is 
om de milieubelangen volwaardig mee te nemen in het besluitvormingsproces 
en de alternatieven goed met elkaar te kunnen vergelijken.  
 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER met 
de aanvulling van 3 oktober 2005 aanwezig is. 
 

                                                

8 Zie bijlage 1a. 
9  Zie ook inspraakreacties 20 en 24.  
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3. TOELICHTING OP HET OORDEEL EN AANBEVELINGEN 

3.1 Verkeerskundige analyse  

MER 
 
In het MER ontbreekt een beschouwing van de verkeersproblematiek rond de 
Stougjesdijk in een bredere context. Hierdoor wordt de huidige en toekomstige 
problematiek, alsmede de effectiviteit van verschillende oplossingen niet in-
zichtelijk. Ook ontbreekt een visie op de toekomstige ontwikkelingen, die ef-
fect kunnen hebben op de verkeersafwikkeling. Een goede analyse van de 
functionele indeling van het wegennet in en om het studiegebied en een be-
schrijving van de herkomsten en bestemmingen van de verschillende ver-
keersmodaliteiten ontbreekt. Er wordt slechts enkele verkeersintensiteiten 
(I/C-verhoudingen) gegeven. De situatie op de Stougjesdijk na openstelling 
van de omlegging wordt niet beschreven. 
 
Aanvulling  
 
De aanvulling geeft informatie over de gehanteerde capaciteiten op de weg-
vakken, herkomsten en bestemmingen van het verkeer in het studiegebied. 
Tevens wordt onderbouwd waarom alternatief 4 (realisatie van de omlegging 
parallel aan de A29) geen reëel alternatief is. De situatie op de Stougjesdijk, 
die ontstaat na realisatie van de omlegging, is in de aanvulling beschreven.  
 
In de aanvulling is de gevraagde analyse van de kwaliteit van de doorstroming  
bij de verschillende alternatieven niet in kaart gebracht. Gezien de verkeers-
belastingen en de kruispuntoplossingen is een vlotte verkeersafwikkeling op 
de N217 tussen Oud-Beijerland en de A29 na realisatie van de Stougjesdijk 
niet vanzelfsprekend. 
 
■ De Commissie adviseert om na te gaan in hoeverre de verkeersafhandeling op de 
kruispunten voldoende is en de resultaten van dit onderzoek bij de terinzagelegging 
van de herziening van het bestemmingsplan bekend te maken.  

3.2 Geluid 

MER  
 
Doordat in het MER geen verkeersprognoses zijn opgenomen voor de verschil-
lende alternatieven en geen uitspraken worden gedaan over de uitgangspun-
ten bij de geluidsberekeningen (wegdek, gebruik huidige Stougjesdijk, percen-
tage vrachtverkeer, etc.) waren de gepresenteerde waarden voor de geluidsbe-
lasting niet toetsbaar. Tevens ontbreekt in het MER informatie over het aantal  
gehinderden in het hele studiegebied (niet alleen de eerstelijns bebouwing).   
 
Aanvulling 
 
Ervan uitgaande dat het percentage vrachtverkeer gedurende de dag en de 
nacht is afgeleid uit de verkeerstellingen in 2003, concludeert de Commissie 
dat de invoergegevens van de geluidsberekeningen in de aanvulling helder zijn 
verwoord. De aanvulling geeft goede informatie om de geluidsberekeningen te 
kunnen controleren.  
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Uit de aanvulling blijkt dat de geluidsberekeningen zijn gebaseerd op de toe-
passing van de verharding SMA0/11; de geluidemissie van deze verharding is 
gelijk aan normaal dicht asfaltbeton. Ook in het meest milieuvriendelijke al-
ternatief (MMA) is niet met stillere asfaltsoorten gerekend.  
 
■ De Commissie adviseert om bij het uitwerken van het ontwerp te bezien in hoever-
re het toepassen van een andere verharding kan bijdragen aan het reduceren van de 
geluidsbelasting. Wellicht dat hierdoor in de toekomst minder verstoring op treedt van 
de ecologische verbindingszone en ervoor gekozen kan worden om een geluids-
scherm ter hoogte van de camping achterwege te laten.  

3.3 Lucht 

MER 

Uit de kwalitatieve analyse van de luchtkwaliteit komt naar voren dat na ope-
ning van de omlegging de normen rondom de omlegging waarschijnlijk wor-
den overschreden. Er is getoetst aan het Besluit Luchtkwaliteit 2001. Een 
kwantitatieve analyse van de luchtkwaliteit ontbreekt.   

Aanvulling 

De aanvulling maakt inzichtelijk dat er geen overschrijdingen zijn te verwach-
ten van de luchtkwaliteitsnormen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005 voor 
PM10 en van de jaargemiddelde normen voor NOx rondom de omlegging. De 
luchtkwaliteit rondom de Stougjesdijk zal verbeteren. Uit bijlage 2 van de 
aanvulling valt op te maken dat de normen voor de concentraties SO2, CO, 
Benzeen en Pb niet overschreden zullen worden.  

Het MER en de aanvulling geven geen informatie over de uurgemiddelde con-
centratie NOx. Gezien de huidige jurisprudentie is het raadzaam om deze in-
formatie voorafgaande aan het nemen van het besluit te verschaffen. Naar 
verwachting zullen de verwachte concentraties van deze stoffen in de lucht de 
rangschikking van de alternatieven niet wijzigen.  
 
■ De Commissie raadt aan om bij de terinzagelegging van de herziening van het 
bestemmingsplan (kwantitatieve) informatie te verstrekken over de uurgemiddelde 
concentratie van NOx.    

3.4 Bodem en Water 

MER 
 
Het MER schenkt weinig aandacht aan de relatie tussen de ligging van de 
ecologische verbindingszone (EVZ) ten opzichte van de omleiding. Dit is met 
name van belang bij het voorkeursalternatief.  
 
Aanvulling 
 
Uit de aanvulling komt naar voren dat de realisatie van de omlegging volgens 
het voorkeursalternatief kansen schept voor het realiseren van de ecologische 
verbindingszone (EVZ) langs de Vliet. Er wordt tevens gesteld dat de effecten 
van bodem en water dusdanig zijn, dat ze geen gevolgen hebben voor de ont-
wikkelingsmogelijkheden van de EVZ. De informatie over de bodemgesteld-
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heid en de effecten van het voornemen op de waterhuishouding kan daarom 
in het MER en de aanvulling summier gehouden worden. 
 
De Commissie is van mening dat het voor de hand liggend is dat de uiteinde-
lijke inrichting van de ecologische verbindingszone grotere effecten zal hebben 
op de aspecten bodem en water dan de realisatie van de omlegging. Omdat er 
nog geen concrete inrichtingsplannen zijn voor de ecologische verbindingszo-
ne, kunnen de potentiële effecten op de zone nog niet bepaald worden.  
 
In de aanvulling is aangegeven dat technische oplossingen ervoor zullen zor-
gen dat de waterhuishouding van de landbouwbedrijven (watertoevoer en wa-
terafvoer) niet zal worden verstoord. Ook zullen technische oplossingen ge-
vonden moeten worden om te voorkomen dat verontreinigd run off in de EVZ 
terecht komt. In de aanvulling staat dat de technische oplossingen zullen 
worden ontwikkeld bij het uitwerken van het ontwerp.  
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester & Wethouders van  
Oud-Beijerland en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Oud-Beijerland en Binnenmaas 

Besluit: Vaststelling bestemmingsplan 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C1.2  

Activiteit:  
Het deel van de Stougjesdijk in Oud-Beijerland tussen de Kwakscheweg en de 
Jan van der Heijdenstraat maakt onderdeel uit van de provinciale weg N217.  
In de startnotitie staat vermeld dat de omwonenden van de Stougjesdijk ge-
luid-, geur- en trillingsoverlast ervaren. De combinatie tussen een smal weg-
profiel, het ontbreken van fiets- en voetgangersvoorzieningen en een relatief 
hoge verkeersintensiteit zorgen ervoor dat de Stougjesdijk als onveilig wordt 
beleefd. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Oud-Beijerland hebben 
het voornemen om een omleidingsweg te realiseren om de problematiek op de 
Stougjesdijk op te lossen.  
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 25 maart 2004 
richtlijnenadvies uitgebracht: 19 mei 2004 
richtlijnen vastgesteld: 28 juni 2004 
 
kennisgeving MER: 12 en 13 mei 2005 
toetsingsadvies uitgebracht: 7 november 2005 
 
Bijzonderheden:  
In het richtlijnenadvies heeft de Commissie geadviseerd niet alleen te focus-
sen op korte termijn oplossingen, maar ook de relatie te leggen met de langere 
termijnvisie op het studiegebied. De Commissie heeft gesteld dat het pro-
bleemoplossend vermogen van de verschillende alternatieven op de korte en 
de lange termijn gepresenteerd moeten worden om een beeld te krijgen van de 
duurzaamheid van de gekozen oplossingsrichting. Tevens is gesteld dat het 
MER inzicht moet geven in de mogelijkheden en beperkingen van de (toekom-
stige) ecologische verbindingszone langs De Vliet en dat de milieugevolgen 
voor met name woon- en leefomgeving, ecologie en landschap in beeld worden 
gebracht. De richtlijnen zijn gebaseerd op het advies van de Commissie. 
 
Na eerste lezing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat het MER 
essentiële tekortkomingen bevatte en heeft geadviseerd om op verschillende 
onderdelen een aanvulling te geven. De aanvulling en het MER gezamenlijk 
geven voldoende informatie om de milieubelangen volwaardig mee te nemen 
in het besluitvormingsproces en de alternatieven goed met elkaar te kunnen 
vergelijken. De Commissie heeft, n.a.v. het MER en de aanvulling erop, gead-
viseerd om na te gaan in hoeverre de verkeersafhandeling op de kruispunten 
voldoende is, informatie te verstrekken over de uurgemiddelde concentratie 
NOx en te bezien in hoeverre een andere verharding de geluidsbelasting kan 
verminderen.  
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