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1. Oordeel over het MER 
De provincie Zuid-Holland wil de verkeersveiligheid en de doorstroming op de provinciale 
weg N215 ter hoogte van de kernen Dirksland en Melissant, gemeente Dirksland, verbeteren 
door een omlegging van een gedeelte van de N215 en de aanleg van een nieuwe hoofdrijbaan 
en parallelwegen langs een deel van de bestaande weg. Voor het besluit over het bestem-
mingsplan wordt een procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. De ge-
meente Dirksland is bevoegd gezag. 
 
De Commissie voor de m.e.r. (verder ‘de Commissie’) 1 is van oordeel dat de essentiële in-
formatie voor besluitvorming in het milieueffectrapport (MER) aanwezig is.  
 
Het MER geeft een goede onderbouwing van de problemen en de daaruit voortvloeiende 
doelstellingen. Een helder overzicht is gegeven van de (milieu-)afwegingen die via een breed 
gebiedsproces hebben geleid tot de alternatieven die in het MER onderzocht zijn. Ook de 
effecten van de alternatieven zijn helder en compleet beschreven. Het MER is prettig leesbaar 
en voorzien van duidelijk kaartmateriaal. Eén en ander geeft de Commissie geen aanleiding 
tot het maken van verdere opmerkingen of aanbevelingen. 
 

                                                           

1  Voor de samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens, zie 
bijlage 1 bij dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 
commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 



 

 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Dirksland 
 
Besluit: vaststellen van het bestemmingsplan  
 
Categorie Besluit m.e.r.: C1.2 
 
Activiteit: Omlegging gedeelte van de N215 en de aanleg van een nieuwe hoofdrijbaan en 
paralleelwegen langs een deel van de ebstaande weg 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in de Staatscourant van 3 maart 2011  
ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 14 maart tot en met 24 april 2011 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 15 maart 2011 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 23 mei 2011 
kennisgeving MER in het Eilanden Nieuws en Ons Eiland 
ter inzage legging MER: 19 september tot en met 30 oktober 2011 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 21 november 2011 
toetsingsadvies uitgebracht: 10 januari 2012 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. De werkgroepsamenstelling bij het onderhavige pro-
ject is als volgt: 
dr. G.J. van Blokland 
dr. G.P.J. Draaijers (werkgroepsecretaris) 
mr. M.A.P.C. van Loon (voorzitter) 
ir. J.A. Nuesink 
ing. B. Peters 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 
het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in de besluitvorming. De Commissie gaat 
bij het toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in 
artikel 7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer en de eventuele documenten over de reik-
wijdte en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, 
beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake, als 
aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 
gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 
alvorens het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in 
het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt 
tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies 



 

 

dus op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuisthe-
den of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 
Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 
pagina Commissie m.e.r. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• Milieueffectrapportage Omlegging N215 bij Melissant, gemeente Dirksland, project-

nummer. 234767, 13 september 2011. 
• Bestemmingsplan Dirksland Omlegging N215, projectnummer 050400.15970.00. 
• Akoestisch onderzoek N215, projectnummer 000651.14133.00, 1 juli 2011 
• Eco-effectscan N215 Omleiding te Melissant, rapportnummer 210083/AQT 303 FF/JW, 

19 juli 2010. 
 

De Commissie heeft kennis genomen van zienswijzen en adviezen, die zij van het bevoegd 
gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor m.e.r., in haar advies ver-
werkt. 
 
 



 

 

 

 



 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Omlegging N215 bij Melissant, gemeente Dirksland 

ISBN: 978-90-421-3414-0 

 
 


	BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER
	Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland
	Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Dirksland
	Besluit: vaststellen van het bestemmingsplan
	Categorie Besluit m.e.r.: C1.2
	Activiteit: Omlegging gedeelte van de N215 en de aanleg van een nieuwe hoofdrijbaan en paralleelwegen langs een deel van de ebstaande weg
	Procedurele gegevens:
	titel
	overvoor
	soort
	projectnummer
	datum
	volgnummer
	bijlagen
	soort2
	blad2
	titel2
	isbn13

