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Oordeel over het milieueffectrapport (MER) 
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (GS) wil in de gemeente 
Elburg oplossingen realiseren voor de verkeersproblematiek van de N309 tussen ’t Harde en 
Oostendorp. Op en rond deze weg zijn er problemen met de verkeersafwikkeling en de leef-
baarheid.  
 
In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 
zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER (en de aanvulling tezamen). 
 
Om de oplossingen planologisch mogelijk te maken was in een eerdere fase van de procedu-
re voor een plan-milieueffectrapportage (m.e.r.) een provinciaal inpassingsplan (PIP) voor-
zien. Provinciale Staten van de provincie Gelderland (PS) was daarvoor bevoegd gezag. Een 
nieuw provinciaal inpassingsplan is echter niet noodzakelijk. Op basis van het MER is geko-
zen voor een optimalisatie van het bestaande tracé door capaciteitsuitbreiding bij verschil-
lende kruispunten (0+ alternatief). Hierdoor kan worden volstaan met een bestemmingsplan-
wijziging, met gebruik van de in het geldende bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbe-
voegdheden van het college van B&W, in plaats van een inpassingsplan. 
 
Uit het MER blijkt dat de problematiek zich vooral toespitst op problemen met de bereikbaar-
heid, geluidhinder, oversteekbaarheid en verkeersveiligheid. Alle alternatieven zijn voldoende 
probleemoplossend tot 2025/2030. De alternatieven waarbij een nieuwe rondweg wordt aan-
gelegd scoren beter op het verbeteren van de leefbaarheid en bereikbaarheid dan ingrepen 
op het bestaande wegtracé. De rondwegalternatieven leiden ook tot sterk negatieve effecten 
op natuur en landschap waardoor deze niet haalbaar worden geacht.  
 
De Commissie is van oordeel dat in het MER alle essentiële milieu-informatie voor de verdere 
besluitvorming aanwezig is.  
 

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens vindt u in 
bijlage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl . 



 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland 
 
Bevoegd gezag: Provinciale Staten van de provincie Gelderland 
 
Besluit: een bestemmingsplanwijziging, met gebruik van de in het geldende bestemmings-
plan opgenomen wijzigingsbevoegdheden 
 
Categorie Besluit m.e.r.:  C 1.2  
plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 
 
Activiteit: realiseren van oplossingen voor de verkeersproblematiek op en rond de N309 tus-
sen ’t Harde en Oostendorp 
 
Procedurele gegevens: 
ter inzage legging: 31 augustus 2011 tot en met 11 oktober 2011 
adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 29 april 2011 
advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 19 oktober 2011 
aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 25 april 2013 
toetsingsadvies uitgebracht: 24 juni 2013 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
ir. J.J. Bakker 
ir. B. Barten (werkgroepsecretaris) 
drs. ing. H.J. Kingma 
ir. D. Metz 
drs. L.H.J. Verheijen (voorzitter) 
 
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 het besluit. 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 van eventuele documenten over de reikwijdte 
en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-
deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-
vullende 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, 
vóór 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 onjuistheden 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 advies:  
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, Witteveen + Bos, 23 april 2013 
• Akoestisch onderzoek Provinciaal Inpassingsplan Eperweg (N309), Witteveen + Bos, 16 

april 2013 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage III – deelrapport verkeer, Wit-

teveen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage IV – deelrapport geluid en tril-

lingen, Witteveen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage V – deelrapport luchtkwaliteit, 

Witteveen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage VI – deelrapport gezondheid, 

Witteveen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage VII – deelrapport externe vei-

ligheid, Witteveen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage VIII – deelrapport bodem, Wit-

teveen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage IX – deelrapport water, Witte-

veen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage X – deelrapport landschap en 

cultuurhistorie, Witteveen + Bos, 16 november 2012 
• Milieueffectrapport N309 ’t Harde en Oostendorp, bijlage XI – deelrapport ruimtege-

bruik, Witteveen + Bos, 16 november 2012 
 
 De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  
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