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Persbericht 

 
Bestemmingsplan noordelijke Randweg Zevenbergen 

 

Milieueffecten voldoende beschreven 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de Noordelijke Randweg 

Zevenbergen in Moerdijk beoordeeld. Zij vindt dat het rapport de milieueffecten 

voldoende beschrijft. Het rapport beschrijft verschillende alternatieven voor aan-

leg van een rondweg. De informatie biedt een goede basis voor de afweging tus-

sen infrastructuur en bereikbaarheid aan de ene kant en natuur, leefomgeving en 

landschap aan de andere kant. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van Moerdijk - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De gemeente Moerdijk wil een nieuwe randweg om Zevenbergen aanleggen. Deze 

nieuwe weg moet woningen en bedrijven aan de noordkant van Zevenbergen ontslui-

ten. Voordat de gemeenteraad van Moerdijk over het bestemmingsplan besluit zijn de 

milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De raad heeft de Commissie gevraagd dit rapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport beschrijft vijf verschillende tracé-alternatieven voor de randweg, met daarbij 

nog een aantal varianten. Ook heeft de Commissie informatie over een extra variant 

lage beweegbare brug over de Roode Vaart ontvangen. Deze variant heeft voordelen 

voor het landschap, maar is nadelig voor de doorstroming. De milieueffecten van de 

verschillende alternatieven en varianten op natuur, leefomgeving en landschap zijn vol-

doende beschreven. 

De Commissie vindt dat deze informatie een goede basis biedt voor afwegingen bij het 

bestemmingsplan tussen infrastructuur en bereikbaarheid aan de ene kant en natuur, 

leefomgeving en landschap aan de andere kant. 
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