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Persbericht  

 

Milieueffecten aanpassing N207 zuid goed  

onderzocht  

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de aanpassing N207 zuid 

beoordeeld. Zij vindt dat in het rapport de milieueffecten goed zijn onderzocht, 

maar dat door de wijze van presenteren niet helemaal duidelijk is in hoeverre het 

plan bijdraagt aan het vergroten van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ge-

bied tussen Boskoop, Alphen aan den Rijn en Gouda.   

 

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. De bevoegde gezagen - in dit geval 

de gemeenteraad van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen - besluiten over het project. Zie 

ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Zuid-Holland wil de bereikbaarheid in de Greenport Boskoop vergroten en 

de leefbaarheid in de kernen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda verbeteren. Hier-

voor zijn verschillende oplossingen onderzocht variërend van nieuwe verbindingswe-

gen, passages en aansluitingen.  

Voordat de gemeenteraden van Alpen aan den Rijn en Waddinxveen een besluit nemen 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is 

gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport tussentijds te toetsen. 

  

Het tussentijdse toetsingsadvies 

De Commissie vindt dat alle relevante thema’s en milieueffecten goed zijn onderzocht 

in het rapport. De effecten worden echter in gemiddelden voor het hele gebied weerge-

geven en daardoor is niet duidelijk in hoeverre de bereikbaarheid rond de Greenport 

Boskoop wordt vergroot en de leefbaarheid in de kernen tussen Alphen aan den Rijn 

en Gouda verbetert.  

De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de effecten vooral te presenteren op 

het niveau van de drie deelgebieden.  
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